


Қыркүйек  айының 30 .08.21 ж - 03.09.21 ж І апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Апталық тақырып: «Менің балабақшам» 

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

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

Балабақшадағы үлкендердің еңбегі туралы түсінік беру. 

Балабақшаға деген сүйіспеншілік , мақтаныш , құрмет сезімдерін дамыту.Балалардың балабақша қызметкерлеріне  сүйіспеншілік сезімдерін 

дамыту.. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

30.08.2021 

Сейсенбі 

31.08.2021 
Сәрсенбі 

01.09.2021 
Бейсенбі 

02.09.2021 
Жұма 

03.09.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

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

көрсету. Жағымды жағдай орнату. 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

 Дидактикалық ойын: 

«Бауда әлде бақшада?» 

Мақсаты: Балаларға  

көкіністермен мен 

жемістердің қайда 

өсетінін атап 

айтқызу,ажырата білуге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Менің тобым» 

Мақсаты: Балаларға 

балабақша,топ туралы 

түсінік беру 

 

Суреттерді  көру  

«Менің балабақшам» 

Балабақша 

бөлмелерімен танысу.     

Дидактикалық  

ойын 

«Зат неге 

ұқсайды?» 

Мақсаты:Балалар 

бөлме ішіндегі 

заттардың қандай 

пішінге ұқсайтынын 

ажыратып айта 

білуге үйрету. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

 

«Балабақша бөлмелеріне 

экскурсия жасау» 

Мақсаты: Балаларға топты, 

жатын бөлмені, шешінетін 

бөлмені көрсету, таныстыру. 

Қандай зат қайда, не үшін 

тұратынын түсіндіру. 

Үстел үсті ойындары 

Плазы 

 

Дидактикалық ойын 

«Зат неге ұқсайды» 

Мақсаты: Балалар 

бөлме ішіндегі 

заттардың қандай 

пішінге ұқсайтынын 

ажыратып айта білуге 

«Менің балабақшам» 

Балабақшалары 

туралы әңгімелеп беру  



  үйрету  

 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

 

 

Б.б.с: «Шығармашылық» 

1. Жапсыру 

Тақырыбы: «Жолақшалар» 

Мақсаты: Қайшыны дұрыс 

ұстау және пайдалана білуді 

қалыптастыру. Түзу 

сызықпен алдымен қысқа 

содан соң ұзын жолақтарды 

киюды үйрету 

 

Б.б.с: «Таным» 

2.Математика негіздері  

Тақырыбы: :«Бір және 

көп.Үлкен кіші.Шеңбер» 

Мақсаты: Заттардың біреу 

және көп болатынын ,оларды 

көлемі бойынша саллыстыра 

отырып,шеңбер  туралы 

түсініктерді қалыптастыру. 

 

Б.б.с «Денсаулық» 

3. Дене тәрбиесі  

Негізгі қимылдар: 

1.Жүру түрлері-1минут. 

Заттардың арасымен оларға 

тиіп кетпей бойынша жүру 

және жүгіру. Команда 

бойынша сапқа тұру.Допты 

жерге лақтыру және оны екі 

қолымен қағып алуды 

меңгерту.  

 

Б.б.с «Таным» 

1.Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бөлме 

гүлдері»  

Мақсаты: Бөлме 

өсімдіктерінің тіршілігі 

үшін не қажет екендігі, 

оларды көбейту 

тәсілдері туралы 

түсінің беру. Бөлме 

өсімдіктерін танып атай 

білуді дамыту: сабағы, 

жапырағы, гүлі. Бөлме 

өсімдіктеріне күтім 

жасау ережелерімен 

таныстыру  

 

Б.б.с 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

балабақшам» 

Мақсаты:  
Балабақшаға 

сүйіспеншілігін 

арттыру. Ән арқылы 

қуана білуге үйрету. 

Әнді көңілді, ынталы 

жеткізе білуге 

дағдыландыру 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене тәрбиесі 

2.Қимыл-қозғалыс 

бұлшық ет 

моторикасын дамыту. 

Жүгіру кезінде сигнал 

бойынша саптағы өз 

орнын тауып алуын 

қалыптастыру.   

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Күзгі 

жапырақтар» 

Мақсаты: Күз 

мезгілінде балабақша 

ауласында табиғат 

ерекшелігін бақылау, 

жапырақтар түсінің 

өзгергенін көрсетіп, 

жапырақты салуды 

үйрету  

 

Б.б.с «Денсаулық» 

1. Дене тәрбиесі  

3.Сызықтар арасымен 

(15см арақашықтық), 

ирек сызықпен 

жүру.Бір орында оңға, 

солға бұрылып 

секіруді үйрету. 

 

Б.б.с «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Менің 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: «Менің 

ойыншықтарым» 

Бауыржан Жақып 

өлеңін таныстыру. 

Балалардың тілдерін 

дамыту, сөздік қорын 

молайту. Балабақшада 

ойыншықтармен 

ойнағанда достық 

қарым-қатынаста 

болуға тәрбиелеу. 

Б.б.с «Таным» 

3.Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Жабдықтар» 

Мақсаты: 

Конструктордан 

ойынға арналған 

жабдықты құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру 



 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен  Қарғаны бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Түрлі-түсті көліктер», 

«мысық пен 

торғайлар» 

 

Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін 

бақылайды. 

Табиғаттағы 

маусымдық өзгерістер 

туралы әңгімелейді. 

Аула сыпырушы апайға 

көмек көрсетеді. 

Қимылды ойындар:  

«Ұшты-ұшты» 

«Айгөлек-ау, айгөлек» 

 

Балабақша ғимаратын 

бақылайды. 

Балабақша 

ғимаратының 

құрылысы туралы 

әңгімелейді. 

Топ ауласын жинайды, 

тәрбиешіге көмек 

көрсетеді. 

Қимылды ойындар:  

«Жүзік салу» 

 

Балабақша 

ауласындағы 

гүлдерді 

бақылайды. 

Гүлдердің пайдасы 

туралы әңгімелейді. 

Гүлдерге су құйуға 

көмек көрсетеді. 

Қимылды 

ойындар:  

«Таяқшадан аттап 

өт»  

«Қуаласпақ» 

 

Серуеннен 

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

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

 
Түскі ас Балалардың мәдени – гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру. Үлкенер еңбегін бағалауға 

үйрету. Өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру. Бата беру. Ас қайтару дәстүрлерін үйрету. 

Түскі ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай жасау. Жәй әуен қосып қою         

 
Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 Аяққа арналған 

жаттығулар 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  



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

дербес әрекет 
 Сюжетті-рөлдік ойын: 

«Қуыршақты 

тамақтандыр» 

Мақсаты: балаларға 

өздері қалаған 

қуыршақпен ойнауға, 

тамақтауға мүмкіндік 

беру.  Ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Вариативтік 

компонент 

«Алтын асық» 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Ертегі бұрышына 

қызығушылық 

танытады; 

"Мақта қыз 

"ертегісінтыңдайды. 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: «Логика 

әлеміне саяхат» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 Зереге балабақша туралы 

сурет салдыру 

Ақпейілге балабақша 

туралы тақпақ жаттату 

Батырбекке өзіне 

ұнайтын ертегі 

кейіпкерлерінің суретін 

әңгімелетіп бояту  

Азаматқа 

ойыншықтар өлеңін 

жаттату 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Қыркүйек  айының 06.09.21 ж - 10.09.21 ж ІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Апталық тақырып: «Менің достарым» 

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

білуге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

06.09.2021 
Сейсенбі 

07.09.2021 
Сәрсенбі 

08.09.2021 
Бейсенбі 

09.09.2021 
Жұма 

10.09.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

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

күндерін қалай, қайда өткізетіндері жайлы әңгімелесу. Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата –

аналарға кеңес беру  

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

«Кім қандай?» 

Мақсаты:Балаларды 

жәндіктердің сыртқ 

кейпіне,дағдыларына,ме

кеніне,қозғалыс тәсіліне 

анықтама беруге 

ынталандыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл қай кезде 

болады» 

Мақсаты: Баланың жыл 

мезгілдері жайлы 

білімдерін тиянақтау 

пысықтау тиісті 

белгілерін атату, 

тілдерін жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтарын 

дамыту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Қол соғу» ойыны 

Мақсаты: Тез, дәл 

қимыл жасау, есту 

қабілетін жетілдіру, 

ретімен санауды, қанша 

болса сонша 

ұғымдарын 

қалыптастыру үшін 

жаттықтыру. 

« Өз жұбыңды тап » 

ойыны. 

Мақсаты: Санды көру, 

есту және қимыл 

арқылы қабылдау 

қабілеттерін пысықтау. 

Дидактикалық  

ойын 

«Зат неге 

ұқсайды?» 

Мақсаты:Балалар 

бөлме ішіндегі 

заттардың қандай 

пішінге 

ұқсайтынын 

ажыратып айта 

білуге үйрету. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Әңгімелесу 

"Менің досым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

 

«Менің қайда 

екенімді тап» 

Мақсаты: Балалардың 

туған қаланың көрікті 

орындары туралы 

білімдерін бекіту. 

 

 

«Мен кім боламын» 
суреттерін  қарастыру  

Мақсаты: Әр баладан 

болашақта өзінің кім 
болғысы келетінін сұрау. 

Армандаған тілектері,  
ойларын сұрау. 

 

«Қолымда не бар?» 

ойыны. 

Мақсаты. Мынадай 

ұғымдарды пысықтау: 
ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, үлкен-кіші, оң- 
сол; кеңістік түсінікті 
пысықтау, қимылды, 

түсіну сезімдерін дамыту. 

«Менің 

достарым» 

Өз достары 

жайында айтып 

беруін 

қалыптастыру  

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

1. Сурет салу  

Тақырыбы: «Досыма 

ұсынамын жылы 

алақанымды» 

Мақсаты: «Досыма 

ұсынамын жылы 

алақанымды » Дәстүрден 

тыс әдіспен алақанды 

қолданып бейне салуды 

үйрету 

 
Б.б.с «Қатынас» 

2. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  Балалармен 

қарым – қатынас жасау 

туралы суреттер 

тамашалап әңгіме 

құрастыру дамыту 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

1.Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  Достыққа, 

бір-лікке, татулыққа 

шақыру. Көңілді әуен 

арқылы көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе би 

қимылдарын жасау 

дағдыларын үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «1-саны»  

Мақсаты:1-ке дейін 

реттік санау 

дағдыларын дамыту, 

сандарды тәртібі 

бойынша санау 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с «Денсаулық» 

3. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Табан мен алақанға 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Театр» 

Мақсаты: Сахнамен 

таныстыру. Ертегі 

кейіпкерлер әрекетіне 

көзқарасын танытуды 

тәрбиелеу 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  Достыққа, 

бір-лікке, татулыққа 

шақыру. Көңілді әуен 

арқылы көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе би 

қимылдарын жасау 

дағдыларын үйрету. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

2.Алысқа дәлдеп 

лақтыруды үйрету(3,5-

6,5м кем емес) 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Өлі 

табиғат » 

Мақсаты: Өлі табиғат 

нысандары туралы 

білімдерін кеңейту. 

Күн, су жайлы білім 

беру олар балаларға 

қандай дос болатынын 

түсіндіру  

 

Б.б.с:  

«Шығармашылық» 

3. Мүсндеу  

Тақырыбы: «Нан » 

Мақсаты:Ермексазды 

түсіне қарай еркін 

қолдану, өз бетінше ас 

мәзіріндегі нанды 

жасауды ұйрету. 

 

Б.б.с: 

«Денсаулық» 

1.Дене 

шынықтыру  

3.Тепе-теңдікті 

сақтау:қолын 

жоғары көтеріп, 

аяқтың ұшымен 

тұру; қолын 

беліне қойып, бір 

аяқпен тұру; 

қолын беліне 

қойып, екі жаққа 

айналуды үйрету. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2.Орыс тілі 

Тема: «Мои 

друзья в 

детском саду » 

Цель:Обучение 

правильному 

произношению 

гласных и 

согласных звуков 

русского языка. 

Знать значение 

слова «друзья», 

пословицы и 



сүйеніп төрт тағандап  

еңбектеу.50 см жоғары 

көтерілген арқанның 

астынын өту дағдысын 

қалыптастыру.  

 

поговорки о 

дружбе;  

Уметь ценить 

дружбу, беречь 

её, 

доброжелательно 

относиться друг к 

другу. Уметь 

оценивать свои 

поступки и  

поступки своих 

друзей 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен «Құстар біздің досымыз» 

Балабақша ауласында 

ұшып жүрген құстарды 

бақылайды. Қамқорлық 

жасау үшін ұясына жем 

салуды үйрету  

Қимылды ойындар: 

«Кім жылдам » 

Аула сыпырушының 

еңбегін бақылау 

Қимылды ойындар:  

«Соқыр теке» 

Күзгі ағаштарды, 

шөптерді бақылайды.  

Ойын алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылды ойындар: 

«Ақ серек көк серек» 

Ауа-райын бақылайды. 

Ойын алаңындағы 

жапырақтарды 

қағаздарды жинау  

Қимылды ойындар:  

«Жүзік салу» 

 

Аспандағы 

құбылыстарды 

бақылайды:  

Ойын 

алаңындаңы ұсақ 

тастарды 

жинайды  

Еркін ойын  

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды орындау  

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру  

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  

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



Ойындар, 

дербес әрекет 
Менің достарым  

Суретке қарап әңгіме 

құрастыру  

Ертегі: «Досты іздеге 

бота» 

Кейіпкерлердің 

рөлдерін ойнау  

Вариативтік компонент  

«Алтын асық» 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Ертегі бұрышына 

қызығушылық 

танытады; 

"Мақта қыз 

"ертегісінтыңдайды. 

Вариативті 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Көңілді және 

әзіл есептер» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Амир мен Амираға өзінің 

достары туралы 

әңгімелеткізу 

Али мен Ахмадқа үш 

дос өлеңін 

жаттатқызу 

Айсұлтан мен зереге 

дос туралы ертегі 

айтқызу 

Батырбекке өзіне 

ұнайтын ертегі 

кейіпкерлерінің суретін 

әңгімелетіп бояту  

Азаматқа 

ойыншықтар 

өлеңін жаттату 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

беру. 

 

 

 

 

 

 

 



Қыркүйек  айының 13.09.21 ж - 17.09.21 ж ІІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Апталық тақырып: «Балабақшада кімдер жұмыс жасайды» 

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

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

Балабақшадағы үлкендердің еңбегі туралы түсінік беру. 

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

сезімдерін дамыту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

13.09.2021 

Сейсенбі 

14.09.2021 
Сәрсенбі 

15.09.2021 
Бейсенбі 

16.09.2021 
Жұма 

17.09.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

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

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

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

«Кім тапқыр?» 

Мақсаты: Берілген 

дыбыстың орның таба 

білуге машықтандыру. 

Ойын барысында 

балаларды зейінді болуға 

дағдыландыру.  

 

Әңгімелесу 

"Менің досым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

«Кім қандай?» 

Мақсаты:Балаларды 

жәндіктердің сыртқ 

кейпіне,дағдыларына,м

екеніне,қозғалыс 

тәсіліне анықтама 

беруге ынталандыру. 

 

«Гүл шоғын 

құрастыр» 

Мақсаты: Бақшада, 

далада, орманда өсетін 

гүлдерді дұрыс тауып, 

аттарын есте сақтауға 

үйрету. 

 

«Қателесіп 

қалма?». 

Мақсаты: Жылдам 

ойлау қабілеттерін 

дамыту, балалардың 

күннің әр түрлі 

мезгілінде не 

істейтін туралы 

біліктерін нығайту 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Кім тез жинайды?  

Дидактикалық міндет. 

Балалардың жеміс пен 

көкөністерді тез 

топтастыруға үйрету, 

тәрбиешінің сөзіне 

жылдам әрекет етуге, 

төзімділікке және 

тәтіптілікке тәрбиелеу 

« Өз жұбыңды тап » 

ойыны. 

Мақсаты: Санды көру, 

есту және қимыл 

арқылы қабылдау 

қабілеттерін пысықтау 

 

 

Көрші ойыны  
Ойнаушылар екі екіден 

отырады да, бір ойыншы 

жалғыз қалдырылады. 
Ойын жүргізушінің 

мақсаты – сыңар қалған 

ойыншыға көрші іздеу. 

 

Тасымақ ойыны  
Бұл ойында 2 жерге 

ыдысқа су құйып қояды, 

сол суды қарсы бетке 
қойылған бос кесеге 

қасықтап 2 адам тасиды. 

Бұнда команда құрып 
ойнайды, әр командада 

үш адам болады. 

 

Д\ойын «Суретті 

құрастыр» 

мақсаты: Баланы 

бірнеше бөліктерден 
тұратын, бір тұтас 

суретті құрастыра 

білуге үйрету, 
төзімділікке, бастаған 

істі аяқтауға 

тәрбиелеу. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1.Сөйлеу дамыту 

Тақырыбы: «Тәрбиеші» 

Мақсаты: Балаларға 

тәрбиеші жалпы педагог 

мамандар туралы түсінік 

беру 

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: «Өлі табиғат » 

Мақсаты: Өлі табиғат 

обьектілері-су, жер, ауа, 

күннің көзі туралы 

білімдерін бекіту  

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өтуін 

меңгерту. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «Заттар 

тобын салыстыру,Оң 

және сол жағын 

ажырату »  

Мақсаты: Заттарды 

салыстыру,пішіндерді 

танып атау дағдыларын 

қалыптастыру.Оң және 

сол жағын ажырата 

білуге үйрету. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Жапсыру 

Тақырыбы: «Доппен 

ойнаған мысық» 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Құм 

қасиеті» 

Мақсаты: Өлі табиғат 

тас пен құм жайлы білім 

беру тәжірибе жасау 

негізінде құммен ойнау.  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты:  Жоғары, 

төмен дыбыстарды 

ажырату. Би 

элементтерін 

музыканың бояуымен 

сезініп жасау. 

Ойыншықтарды 

жинақы ұстауға, 

достарымен бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

2. Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап отуін 

үйрету. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2.Сурет салу  

Тақырыбы: «Түрлі 

түсті шарлар» 

Мақсаты: «Түрлі түсті 

шарлар» дөңгелек 

пішінді сызықтар мен 

оларды қиылысуын 

жүргізе білуді үйрету 

 

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

Негізгі қимылдар: 

3.Допты жерге 

лақтыру және оны екі 
қолымен қағып алуды 

үйретеді.  

 

Б.б.с: «Қатынас» 
2. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Аспазшы» 
Мақсаты: әңгімені 

оқып беру, балабақша 

қызметкерлері туралы 
түсінік беру  

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру  
Тақырыбы: Менің 

досымның үйі  

Мақсаты: Ірі және ұсақ 
құрылыс жасауға 

үйрету. Достарына 

шынайы көзқарас 
қалыптастыру  

 



Мақсаты: Ересектердің 

көмегімен бөліктерді 

желімдеуге үйрету. 

Желімді, сүлгіні 

қолдануды үйрету  

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Шалшықтарды 

бақылау 

Бақылау: Балалар 

назарын таңертеңгілік 

шалшықтардың бетін 

мұз жабатынына 

аударту. Осы жағдайда 

судың қандай күйде 

екенін еске түсіру 

(қатты). Мұздың 

қасиетін анықтау (суық, 

сусымалы, мөлдір, жылы 

болса ериді). Табиғат 

құбылыстарының өзара 

байланысын көрсету: 

түнде аяз болды, 

шалшықтардағы сулар 

қатты, күндіз күн 

жылынды – мұз еріді. 

Танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту, тұрақты көңіл 

қоюын, байқағыштығын 

тәрбиелеу. 

Бақылау: Қарғаны 

бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: «Түрлі-

түсті көліктер», «мысық 

пен торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне 

соқтығыспай, араласып 

жүгіруге үйрену. 

Кіші топтағы 

балалардың 

ойындарын бақылау 

Бақылау: Ересек 

топтың балаларын кіші 

жастағы балалармен 

араласа білуге үйрету, 

олардың ісіне, 

ойындарына 

қызығушылық таныту. 

Балаларға балабақшада 

жас ерекшеліктері 

бойынша олардан да 

кіші жастағы балалар 

бар екенін айту, 

ескерту. Кішкентай 

бүлдіршіндердің 

жоғары топтағы 

балаларға қарағанда аз 

білетінін, оларға 

көмектесу керек екенін 

түсіндіру. 

Бақшада өнім 

жинауды бақылау 

Бақылау: Қыркүйек 

айында бақшадағы 

көкөністерді жинау 

қажет, әйтпесе олар 

үсіп кетуі мүмкін. 

Балалармен өнімді 

жинағанға дейін 

бақшаны қарап шығу. 

Балалар түптерді қарай 

отырып, қазылмаған 

көкөніс орындарын 

біледі. Балаларға 

өнімнің мол екендігін 

айтып, жаз бойғы 

еңбектерінің зая 

кетпегенін баяндау 

(суару, жерді қопсыту). 

Көкөніс өте бітік 

(жақсы) шыққан; өнім 

күтімге байланысты 

болады. Кейбір 

көкөністердің (қияр, 

қызанақ, кәді) суық 

түскенше жиналатынын 

түсіндіру. Көкөніс 

атауларын, пішінін, 

Температураның 

түсуін бақылау 

(термометрмен 

жұмыс) 

Бақылау: Балаларға 

ауа температурасын 

бақылау үшін 

арнайы құрал 

термометр бар 

екендігін түсіндіру. 

Термометрдің 

құрылысы туралы 

(шкала, қызыл 

сұйықты бағана) 

баяндау. Жауын-

шашынның ауа 

температурасына, 

ауа 

температурасының 

өсімдіктердің 

жағдайына әсерін 

байқауды үйрету, 

байқағыштықтарын, 

танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту. 



дәмін, түсін, иісін 

ажырата білуге үйрету. 

Көкөністердің піскенін 

ажырата білуге көңіл 

аудару. 

 
Серуеннен 

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

жуу, сабындау. 
Түскі ас 

 

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

қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды орындау  

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру  

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен жүру  

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Саусақойыны 

«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : 

кішімоториканыжәнесөйл

еуырғағындамыту. 

Сюжетті-рөлдік ойын: 

«Қуыршақты 

тамақтандыр» 

Мақсаты: балаларға 

өздері қалаған 

қуыршақпен ойнауға, 

тамақтауға мүмкіндік 

беру.  Ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Вариативтік компонент  

«Алтын асық» 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Ойын: 

Кімнің заттары?» 

(Балабақша заттарын 

анықтау); 

 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Шамаларды 

салыстыру 

заттардың кеңістікте 

орналасуы» 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Айшаға Аспазшы апай 

туралы тақпақ жаттатқызу 

Ақпейіл мен Нариманға 

Аула сыпырушы апайға 

арнап өлең үйрету 

Батырбек пен Азизаға 

тәрбиеші апайлардың 

еңбегі туралы айтып 

әңгімелеткізу 

Нұртасқа күз 

ерекшеліктерін 

түсіндіру 

 

Айқын мен Азизадан 

пішіндерді сұрау  

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қыркүйек  айының 20.09.21 ж - 24.09.21 ж ІV апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Апталық тақырып: «Менің ойыншықтарым» 

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

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

Балабақшадағы үлкендердің еңбегі туралы түсінік беру. 

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

сезімдерін дамыту.. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

20.09.2021 
Сейсенбі 

21.09.2021 
Сәрсенбі 

22.09.2021 
Бейсенбі 

23.09.2021 
Жұма 

24.09.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

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

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау процесстерін 

дамыту.Сурет бойынша 

әңгіме құрай білуге 

дағдыландыру. 

Шаттық шеңбері: 
Армысың алтын күн! 

Армысың,жер Ана 

Армысың достарым 

Сендерді көрсем 

қуанам! 

Суретпен жұмыс: 

«Күз мезгілі»жайлы 

балаларға сұрақ-жауап 

алу. 

 

Тақпақтар 

жаттатқызу: 

Бақша өнімдері 

(алма,алмұрт,шие,қыза

нақ,қияр) 

Жұмбақтар 

шешу: 

1.Бір шар бар 

кіріп шығар есігі 

жоқ, 

Су ішер, нан 

жемейді, тамағы 

тоқ. 

Ішінде көп 

балапан етер 

мекен, 

Ас қылып сойып 

жесең балдай 

екен. (Қарбыз 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Д\ойын «Бұл қай кезде 

болады» 

 

Мақсаты: Баланың жыл 

мезгілдері жайлы 

білімдерін тиянақтау 

пысықтау тиісті 

белгілерін атату, тілдерін 

жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтарын 

дамыту. 

«Сипаттамасы 

бойынша тап» ойыны. 

 

Мақсаты: Ұзын–қысқа, 
жуан-жіңішке, үлкен–

кіші, оң-сол, ұғымдарын 

қайталау. 

 

 

Жұмбақ шешу: 
Үстіне тігіп көк шатыр, 

Астында қызғылт дәу 

жатыр. (Қызылша) 

«Қай вагонға мінемін?» 

ойыны. 

 

Мақсаты: сандардың 
құрамын білу, 

таңбаларды айыра алуға, 

логикалық ойлау 
қабілеттерін дамыту. 

« Дүкен » ойыны. 
Мақсаты: сұйық 

зат пен сусымалы 

заттың қалай 
өлшенетінін 

балаларға үйретіп 

жаттықтыру. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас»  
1.Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Қуыршақтар бөлмесі» 

Мақсаты: «Қуыршақтар 

бөлмесі» тақырыбында 

суретті карточкалар 

бойынша әңгіме жасау 

дағдысын қалыптастыру 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы: «Жиһаздар. 

Ғажайып сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен таныстыру,  

ұлттық сазбен 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам қалыптастыру. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар:               

1 Құрсаудан еңбекпен 

өтуді үйрету.  

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы::«Сан мен 

заттың арасындағы 

сәйкестікті 

табу.Шаршы» 

Мақсаты: Жиһаздарды 

санау неше орыңдық, 

неше кереует. 

Үстелдер қандай 

пішінде-домалақ және 

шаршы. 

Орындықтарды бойына 

қарай үстел 

айналасына 

орналастыру дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Ағаштан 

жасалған ойыншықтар» 

Мақсаты: Ағаштан не 

жасалады олардың 

қызметі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы: «Ғажайып 

сандық » 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен таныстыру,  

ұлттық сазбен 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам қалыптастыру. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Құрсаудан еңбектеп 

өтуді үйрету.  

 

Б.б.с: «Қатынас»  

2. Орыс тілі  

Тема: Мои любимые 

игрушки 

Цель:Развивать 

понимание речи детей. 

Активизировать 

словарь, учить детей по 

словесному указанию, 

находить предметы по 

описанию и цвету. 

Воспитывать чувство 

сопереживания, 

бережное отношение к 

игрушкам, 

аккуратность. 

Развивать мелкую 

моторику  рук. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Б.б.с: 

«Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

3. Допты бір-

біріне төменнен 

лақтыру және 

қағып алуды 

үйрету(1,5м 

қашықтықта) 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем 

әдебиет  

Тақырыбы: 

«Түлкі мен қоян» 

Мақсаты: «Түлкі 

мен қоян» 

ертегісін 

сахналау.Мейрім

ділік сезімін 

танытуды 

тәрбиелеу  

 



 

 
«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Тақырыбы:  «Кереует» 

Мақсаты: 

Пропорияларды 

сақтап, саусақ пен 

алақан қозғалыстарын 

пайдалана отырып үш 

бқліктен тұратын 

кереует жасауды 

ұсынады  

3. Сурет салу  

Тақырыбы: «Сандықты 

өренекпен әсемдейміз»  

Мақсаты: Қазақ 

оюларының кейбір 

элементтерін салуды 

үйрету  

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Бұлтты бақылау 

Бақылау 

Балаларға бұлттар деген 

не екенін, олардың 

неліктен аспанда бірде 

ақырын, бірде тез 

жылжитынын түсіндіру. 

Ерте күзде аспан 

көбінесе көгілдір, таза 

болып аспанда бұлттар 

ақырын жүйткиді. 

Бұлттар қозғалысының 

жел күшімен 

байланысын айтуға 

үйрету. 

Серуен  

Бақылау: Қарғаны 

бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Түрлі-түсті көліктер», 

«мысық пен 

торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне 

соқтығыспай, араласып 

жүгіруге үйрену. 

Жапырақтардың түсуін 

бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

жапырақтардың қызыл, 

сары, алтын түсті, 

жасыл-сары болып 

жерге түсіп, жерді 

жылы көрпемен жауып 

жатқанына аударту. 

Жапырақтардың түсу 

себебін түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде немесе аз 

мөлшерде түсетінін, бұл 

көрініс жел күшіне 

байланысты екенін атап 

айту. Табиғаттың бір 

құбылысының екінші 

бір құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

Шықты бақылау 

Бақылау 

Күзде шықтың жиі 

түсетінін, оның барлық 

жерлерде күмістей 

болып жарқырап 

жататынын атап айту. 

Күзде неліктен таңғы 

мезгілде шық мол 

түсетінін және 

ақырындап жоғалып 

кететінін, ал кей кезде 

күні бойы 

сақталатынын 

балалармен бірге еске 

түсіру. Табиғат 

құбылыстарының өзара 

байланысын көрсету: 

күн шықты – шық 

жоғалды. Балалардың 

эстетикалық 

қабылдауын дамыту, 

табиғатқа деген 

Аспанды бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

ашық, ашық сұр 

аспанға аударту, 

ол аспанды жиі 

бұлыңғыр, сұр 

бұлттар басып, 

жиі суық жаңбыр 

құятынын айту. 

Табиғаттың күзгі 

құбылыстары 

жайлы 

балалардың 

ұғымдарын 

кеңейту. 

Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығы

н, салыстыра 

алуын дамыту. 

Балалардың 

сөздік қорын 

белсенді ету және 



үйрету; күзгі табиғат 

әсемдігін қабылдауға 

үйрету. 

 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

 

байыту. 

 

Серуеннен 

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

қолдарын жуу, сабындау. 
Түскі ас 

 

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

қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Оянып өз орындарында 

отырып керілу тыныстау 

жаттығуларын жасау  

«Қайық»- төсекте 

ішпен жатып, қолды 

иекке таяп қою, 

жартылай тұрып оңға – 

солға тербелу  

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Саусақойыны 

«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : 

кішімоториканыжәнесөйл

еуырғағындамыту. 

Сюжетті-рөлдік 

ойын: 

«Қуыршақты 

тамақтандыр» 

Мақсаты: балаларға 

өздері қалаған 

қуыршақпен ойнауға, 

тамақтауға мүмкіндік 

беру.  Ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Вариативтік компанент 

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Ойын – жаттығу  

«Қуыршықты 

жуындыр» 

Мақсаты:балаларға 

тазалық туралы үйрету. 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

Вариативті 

компанент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Шамаларды 

салыстыру 

заттардың 

кеңістікте 

орналасуы» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Айшаға Аспазшы апай 

туралы тақпақ жаттатқызу 

Ақпейіл мен 

Нариманға 

Аула сыпырушы 

апайға арнап өлең 

үйрету 

Батырбек пен Азизаға 

тәрбиеші апайлардың 

еңбегі туралы айтып 

әңгімелеткізу 

Нұртасқа күз 

ерекшеліктерін 

түсіндіру  

 

Айқын мен 

Азизадан 

пішіндерді сұрау 



Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

беру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қыркүйек  айының 27.09.21 ж - 01.10.21 ж V апта (қайталау) аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Апталық тақырып: «Менің ойыншықтарым» 

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

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

Балабақшадағы үлкендердің еңбегі туралы түсінік беру. 

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

сезімдерін дамыту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

27.09.2021 

Сейсенбі 

28.09.2021 
Сәрсенбі 

29.09.2021 
Бейсенбі 

30.09.2021 
Жұма 

01.10.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

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

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау процесстерін 

дамыту.Сурет бойынша 

әңгіме құрай білуге 

дағдыландыру. 

Шаттық шеңбері: 
Армысың алтын күн! 

Армысың,жер Ана 

Армысың достарым 

Сендерді көрсем 

қуанам! 

Суретпен жұмыс: 

«Күз мезгілі»жайлы 

балаларға сұрақ-жауап 

алу. 

 

Тақпақтар 

жаттатқызу: 

Бақша өнімдері 

(алма,алмұрт,шие,қыза

нақ,қияр) 

Жұмбақтар 

шешу: 

1.Бір шар бар 

кіріп шығар есігі 

жоқ, 

Су ішер, нан 

жемейді, тамағы 

тоқ. 

Ішінде көп 

балапан етер 

мекен, 

Ас қылып сойып 

жесең балдай 

екен. (Қарбыз 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 



Ата анаң жүрсін жаныңда 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Д\ойын «Бұл қай кезде 

болады» 

Мақсаты: Баланың жыл 

мезгілдері жайлы 

білімдерін тиянақтау 

пысықтау тиісті 

белгілерін атату, тілдерін 

жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтарын 

дамыту. 

«Сипаттамасы 

бойынша тап» ойыны. 

 
Мақсаты: Ұзын–қысқа, 

жуан-жіңішке, үлкен–

кіші, оң-сол, ұғымдарын 
қайталау. 

 

 

Жұмбақ шешу: 
Үстіне тігіп көк шатыр, 

Астында қызғылт дәу 
жатыр. (Қызылша) 

«Қай вагонға мінемін?» 

ойыны. 

 
Мақсаты: сандардың 

құрамын білу, 

таңбаларды айыра алуға, 
логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

« Дүкен » ойыны. 

Мақсаты: сұйық 

зат пен сусымалы 
заттың қалай 

өлшенетінін 

балаларға үйретіп 
жаттықтыру. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас»  
1.Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Қуыршақтар бөлмесі» 

Мақсаты: «Қуыршақтар 

бөлмесі» тақырыбында 

суретті карточкалар 

бойынша әңгіме жасау 

дағдысын қалыптастыру 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы: 

«Жиһаздар.Ғажайып 

сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен таныстыру,  

ұлттық сазбен 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар:               

1 Құрсаудан еңбекпен 

өтуді үйрету.  

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «Санау» 

Мақсаты: Жиқазды 

санау неше орындық, 

неше кереует. 

Үстелдер қандай 

пішінде-домалақ және 

шаршы. 

Орындықтарды бойына 

қара үстел айналасына 

орналасыру дағдысын 

қалыптастыру  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Тақырыбы:  «Кереует» 

Мақсаты: 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Ағаштан 

жасалған ойыншықтар» 

Мақсаты: Ағаштан не 

жасалады олардың 

қызметі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы: 

«Жиһаздар.Ғажайып 

сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен таныстыру,  

ұлттық сазбен 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Құрсаудан еңбекпен 

өтуді үйрету.  

 

Б.б.с: «Қатынас»  

2. Орыс тілі  

Тема: Мои любимые 

игрушки 

Цель:Развивать 

понимание речи детей. 

Активизировать 

словарь, учить детей по 

словесному указанию, 

находить предметы по 

описанию и цвету. 

Воспитывать чувство 

сопереживания, 

бережное отношение к 

игрушкам, 

аккуратность. 

Развивать мелкую 

моторику  рук. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Б.б.с: 

«Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

3. Допты бір-

біріне төменнен 

лақтыру және 

қағып алуды 

үйрету(1,5м 

қашықтықта) 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем 

әдебиет  

Тақырыбы: 

«Түлкі мен қоян» 

Мақсаты: «Түлкі 

мен қоян» 

ертегісін 

сахналау.Мейрім

ділік сезімін 

танытуды 

тәрбиелеу  

 



талғам қалыптастыру. 

 

 

Пропорияларды 

сақтап, саусақ пен 

алақан қозғалыстарын 

пайдалана отырып үш 

бқліктен тұратын 

кереует жасауды 

ұсынады  

талғам қалыптастыру. 3. Сурет салу  

Тақырыбы: «Сандықты 

өренекпен әсемдейміз»  

Мақсаты: Қазақ 

оюларының кейбір 

элементтерін салуды 

үйрету  

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Бұлтты бақылау 

Бақылау 

Балаларға бұлттар деген 

не екенін, олардың 

неліктен аспанда бірде 

ақырын, бірде тез 

жылжитынын түсіндіру. 

Ерте күзде аспан 

көбінесе көгілдір, таза 

болып аспанда бұлттар 

ақырын жүйткиді. 

Бұлттар қозғалысының 

жел күшімен 

байланысын айтуға 

үйрету. 

Серуен  

Бақылау: Қарғаны 

бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Түрлі-түсті көліктер», 

«мысық пен 

торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне 

соқтығыспай, араласып 

жүгіруге үйрену. 

Жапырақтардың түсуін 

бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

жапырақтардың қызыл, 

сары, алтын түсті, 

жасыл-сары болып 

жерге түсіп, жерді 

жылы көрпемен жауып 

жатқанына аударту. 

Жапырақтардың түсу 

себебін түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде немесе аз 

мөлшерде түсетінін, бұл 

көрініс жел күшіне 

байланысты екенін атап 

айту. Табиғаттың бір 

құбылысының екінші 

бір құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

үйрету; күзгі табиғат 

әсемдігін қабылдауға 

үйрету. 

Шықты бақылау 

Бақылау 

Күзде шықтың жиі 

түсетінін, оның барлық 

жерлерде күмістей 

болып жарқырап 

жататынын атап айту. 

Күзде неліктен таңғы 

мезгілде шық мол 

түсетінін және 

ақырындап жоғалып 

кететінін, ал кей кезде 

күні бойы 

сақталатынын 

балалармен бірге еске 

түсіру. Табиғат 

құбылыстарының өзара 

байланысын көрсету: 

күн шықты – шық 

жоғалды. Балалардың 

эстетикалық 

қабылдауын дамыту, 

табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

 

Аспанды бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

ашық, ашық сұр 

аспанға аударту, 

ол аспанды жиі 

бұлыңғыр, сұр 

бұлттар басып, 

жиі суық жаңбыр 

құятынын айту. 

Табиғаттың күзгі 

құбылыстары 

жайлы 

балалардың 

ұғымдарын 

кеңейту. 

Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығы

н, салыстыра 

алуын дамыту. 

Балалардың 

сөздік қорын 

белсенді ету және 

байыту. 

 



 

Серуеннен 

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

қолдарын жуу, сабындау. 
Түскі ас 

 

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

қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Оянып өз орындарында 

отырып керілу тыныстау 

жаттығуларын жасау  

«Қайық»- төсекте 

ішпен жатып, қолды 

иекке таяп қою, 

жартылай тұрып оңға – 

солға тербелу  

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 
Саусақойыны 

«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : 

кішімоториканыжәнесөйл

еуырғағындамыту. 

Сюжетті-рөлдік 

ойын: 

«Қуыршақты 

тамақтандыр» 

Мақсаты: балаларға 

өздері қалаған 

қуыршақпен ойнауға, 

тамақтауға мүмкіндік 

беру.  Ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Вариативтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Ойын – жаттығу  
«Қуыршықты 

жуындыр» 

Мақсаты:балаларға 

тазалық туралы 

үйрету. 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Шамаларды 

салыстыру 

заттардың 

кеңістікте 

орналасуы» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Айшаға Аспазшы апай 

туралы тақпақ жаттатқызу 

Ақпейіл мен 

Нариманға 

Аула сыпырушы 

апайға арнап өлең 

үйрету 

Батырбек пен Азизаға 

тәрбиеші апайлардың 

еңбегі туралы айтып 

әңгімелеткізу 

Нұртасқа күз 

ерекшеліктерін 

түсіндіру  

 

Айқын мен 

Азизадан 

пішіндерді сұрау 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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



ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

беру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қазан  айының 04.10.21 ж - 08.10.21 ж І апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апталық тақырып: «Менің отбасым» 

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 

04.10.2021 
Сейсенбі 

05.10.2021 
Сәрсенбі 

06.10.2021 
Бейсенбі 

07.10.2021 
Жұма 

08.10.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Саусақ ойыны 

«Әжемнің ертегілері». 
Отбасылық 

фотосуреттерді 

қарастыру. Туысқандары 

туралы әңгімелеп беру . 

 

Не өзгерді?» 

Баланыңырықты зейінін 

дамыту 

 

Фотосуреттер 

қарастыру «Менің 

отбасым». 

Фотосуретте 

бейнеленген отбасы 

мүшелерін атау 

Саусақ ойыны . 

Отбасылық 

фотосуреттерді 

қарастыру.Туысқандары 

туралы әңгімелеп беру 

Үстел үсті 

ойыны – пазл: 

«Үйшік 

құрастыр» 
Балалармен 

отбасы туралы 

әңгімелеу 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын:  

«Допты ұстап ал» 

Мақсаты:Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

Д\ойын: «Не көрдің, не 

білдің?» 

Мақсаты: Тұрмыстық заттар 

мен топ бөлмесінің 

жиһаздары мен 

Санамақ  

Бір үйде нешеуміз?  

Кел санайық екеуміз  

Бас бармағым-әкем,  

Балан үйрек-анам,  

Мына саусақ – 

анашым! 
Мына саусақ – 

әкешім! 

Санамақ  

Атамнан басталар  

Әжеммен қосталар  

Отбасым мыналар  

Ең жақын адамдар 



  ойыншықтарды дұрыс 

қолдану 

 

Ортан терек-ағам  

Шылдыр шүмек мен  

Кішкене бөбек – сен  

Мына саусақ – әжем 

ғой!  

Мына саусақ – атам 

ғой  

Мына саусақ – мен 

өзім!  

Осы менің отбасым 

 

Әкем мен анам бар  

Бір туған ағам бар,  

Бір туған апам бар  

Бәрін жақсы 

көремін  

Еркелеп, жүремін  

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас»  
1.Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Атап және 

сипатта» 

Мақсаты: Сөзді 

дыбыстау мәдениетін  

тәрбиелеуге арналған 

дидактикалық ойын 

«Атап сипатта» 

тұрмыстық заттар және 

қоршаған орта заттар 

және қоршаған орта 

заттарының қолданылу 

маңыздылығын түсіну 

дағдыларын 

қалыптастыру  

 

Б.б.с: «Әлеумет»  

2. Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Телефон 

компьютер, теледидар» 

Мақсаты: Телефон, 

компьютер, 

теледидардың 

қолданысы туралы 

білімдерін қалыптастыру 

және оларды 

пайдаланудың кейбір 

қарапайым ережелерімен 

Б.б.с: «Денсаулық » 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Орта жылдамдықпен 

жүруді кезектестіре 

отырып,40-50 метрге жүгіру. 

Табан мен алақанға сүйеніп 

төрт тағандап еңбектеуді 

үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика негіздері  

Тақырыбы: «Геометриялық 

пішіндер» 

Мақсаты: Шеңбер және 

төртбұрыш, үшбұрыш 

сияқты геометриялық 

пішіндерді көру және сипап 

сезу арқылы тануды және 

оларды санауды үйрету  

 

Б.б.с: «Шығармашылық» 

3. Жапсыру 

Тақырыбы: «Үй» 

Мақсаты: Геометриялық 

пішіндерден «Үй» 

Құрастырып желімдеп, қағаз 

бетін бағдарлап, жапсыруды 

үйрету.  

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Нан қайдан 

келеді» 

Мақсаты: Еңбек жайлы 

ақпарат білу мен нан 

саныздылығын түсіндіру 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы:«Менің 

отбасым» 

Мақсаты:  Туыстарына 

деген сезімін әнмен 

жеткізуге баулу. 

Отбасы, ата-ана туралы 

әңгімелерін еркін жеткі-

зуге мүмкіншілік жасау. 

Әнді таза дауыспен 

айтуға үйрету. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

2.Бір орында тұрып 

екі аяқпен секіру, 

алға ұмтыла секіру. 

Гимнастикалық 

орындық арқылы 

еңбектеп өтуді 

үйрету. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық

» 

2.Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Табақтағы оюлар» 

Мақсаты: Дөңгелек 

пішінді тұрмыстық 

заты қазақ 

өрнегімен сәндеу  

 

Б.б.с: 

«Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

3.Қимыл-қозғалыс 

бұршық ет 

моторикасын 

дамыту. Жүгіру 

кезінде сигнал 

бойынша саптағы 

өз орнын тауып 

алу. Допты жерге 

лақтыру және оны 

екі қолмен қағып 

алу ептілікке 

үйрету. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Бес 

саусақ» 

Мақсаты: 

Тақпақты түсініп, 

айтуды, есте 

сақтауға үйрету  

 

Б.б.с «Таным» 

3. Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Көлік» 



таныстыру  

 
Мақсаты: Үлгі 

бойынша көше 

құрастыру 

орналастыру 

тәсілдерін үйрету  

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Бақылау: Ауа-райын 

бақылау. 

Мақсаты: Ауа-райын 

бақылай отырып, күз 

мезгілінің өзіне тән 

ерекшеліктерін 

көрсете сипаттау. 

Еңбек: « Таза алаң » . 

Мақсаты: Аула 

сыпырушыға 

көмектесу.Тазалыққа

, кішіпейілдікке 

үйрету.Үлкендердің 

еңбегін қадірлей 

білуге тәрбиелеу. 

Күзгі өрмектің ұшуын 

бақылау 

Жәндіктердің қоршаған 

ортаға бейімделуі туралы 

нақты ұғымдар беру. Ерте 

күзде көптеген өрмектің 

ұшуын көруге болады. 

Желсіз ашық күндері 

бұталарға, шөптерге, 

шарбақтарға ілінген өрмек 

жіпшелерінен олардың жас 

қожайындары – кішкене 

өрмекшілерді көреміз. 

Өрмекші ұшуға 

дайындалғанын түсіндіру, 

өрмекші сабақтың басына 

шығады да қарнын оған 

қысады, өрмек 

сүйелшелерінен жіңішке 

өрмек шығады, ал оны жылы 

ауа жоғары көтеріп алып 

кетеді. Өрмекші ауада жіппен 

қозғалып, оны жоғары 

көтереді, төмен түсіреді. 

Өрмекшілер осылайша 

қоныстанады. 

Топырақты бақылау. 

Балалар назарын аяқ 

астына, жерге 

аудару. Құрғақ 

жылы күні топырақ 

жылы болады, қолға 

алсаң шашылғыш, 

түсі ашық сұр 

болады. Жаңбырлы 

күні ол қара түсті, 

тығыз, ылғалды 

болады. Алғашқы 

суық түсісімен 

топырақ тас сияқты 

болып қатып 

қалады. 

Алғашқы суық түскенін 

бақылау 

Жерге алғашқы 

қыраудың түсуі – күз 

белгісі екеніне 

балалардың көңілін 

аудару. Таңертеңгілік 

жер, үй шатырлары 

күмістей аппақ болады. 

Күн суытып аяз күшіне 

ене бастады. Өзендер 

мен көлдердің бетіне мұз 

қатты. Мұз үстімен 

жүруге болатындай 

көрінеді, бірақ мұздың 

үстін аяқпен басқан 

сәтте - ақ ойылып ішіне 

түсіп кетеді. 

Бақшада өнім 

жинауды бақылау 

Қыркүйек айында 

бақшадағы 

көкөністерді жинау 

қажет, әйтпесе олар 

үсіп кетуі мүмкін. 

Балалармен өнімді 

жинағанға дейін 

бақшаны қарап шығу. 

Балалар түптерді 

қарай отырып, 

қазылмаған көкөніс 

орындарын біледі. 

Балаларға өнімнің 

мол екендігін айтып, 

жаз бойғы 

еңбектерінің зая 

кетпегенін баяндау 

(суару, жерді 

қопсыту). Көкөніс өте 

бітік (жақсы) шыққан; 

өнім күтімге 

байланысты болады. 

Кейбір көкөністердің 

(қияр, қызанақ, кәді) 

суық түскенше 

жиналатынын 

түсіндіру. Көкөніс 



атауларын, пішінін, 

дәмін, түсін, иісін 

ажырата білуге 

үйрету. Көкөністердің 

піскенін ажырата 

білуге көңіл аудару. 

Серуеннен 

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

қолдарын жуу, сабындау. 
Түскі ас 

 

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

қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Ойын: «Жаз бен күз» 

дегенде тізімізді 

құшақтап алу, күзде суық 

тоңамыз, жаз дегенде 

керлеміз (2-3рет) 

Көзге қолға жаттығу 

жасау 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды орындау 

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Дидактикалық ойын:  

«Сыңарын тап» 

Мақсаты: Пішіндер 

туралы түсініктерін 

кеңейту. Байқампаздыққа 

және шапшаңдыққа 

үйрету. Ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру  

Дидактикалық ойын:  

«Тез жауап бер» 

Мақсаты: Түстерді 

пішіндерді сапасын 

дұрыс атай білуге 

дағдыландыру  

 

Вариативтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша) 

   Әңгіме құрастыру 

«Әжең  туралы әңгімелеп 

бере» 

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Көңілді және 

әзіл есептер» 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Алимен жеке жұмыс 

әңгімелесу 

Жеке баламен жұмыс: 

Айқынға тақпақ 

айтқызып тілін 

жаттықтыру  

 

Жеке баламен жұмыс 

Айсұлтанға шарбақтың 

суретін үлгі бойынша 

салдыру, қарандашты 

дұрыс ұстауға үйрету 

Жеке баламен жұмыс:  

Мадинаға «ң» дыбысына 

сөздерді дұрыс айтуға 

жаттықтыру 

Жеке баламен 

жұмыс: Әлиге 

балабақша 

ғимаратын үлгі 

бойынша дұрыс 

құрастыруды 

үйрету 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қазан  айының 11.10.21 ж - 15.10.21 ж ІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апталық тақырып: «Менің көшем» 

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 

11.10.2021 
Сейсенбі 

12.10.2021 
Сәрсенбі 

13.10.2021 
Бейсенбі 

14.10.2021 
Жұма 

15.10.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Жыл мезгілдру туралы 

әңгімелесу. «Күз» 

(сурет қарастыру) 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету 

Әңгіме құрастыру. 

«Менің көшем туралы 

әңгімелеп беру» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын,көшесі, 

туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту 

 

Дидактикалық ойын 

«Ғажайып қапшық» 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту 

Дидак ойын: Неге (не 

үшін) оны істеу 

керек? Мақсаты: 

еңбекке қажеттіні 

қалыптастыру, білімде 

еңбек жағдайларын 

кеңейту. 

Дидактикалық 

ойын 

«Атын атап бер.» 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

маторикасын дамыту 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Ойын:Сылдырмаққа 

дейін еңбекте  

 Мақсаты:  Аяқ-қол 

бұлшық еттерін 

жетілдіру. Ойынға деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

ОйынДоп шеңбер 

ішінде  

Мақсаты: 

Тапсырманы нақты 

орындауға үйрету. 

Қимыл-қозғалыстарын 

арттыру. 

Ойын: Допты 

домалатып жібер  

Мақсаты: Допты тура 

домалата білуге үйрету. 

Ептілікке баулу. 

 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

Ойын: 

«Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл 

секіру дағдыларын 

жетілдіру.  

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты: Сөздік қорын 

көшені сипаттайтын 

атауларымен, 

қасиеттерімен білдіретін 

зат есімдермен байыту  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Көлік 

дөңгелегі» 

Мақсаты: Заттық сурет 

салу автомашина әртүрлі 

бағыттығы тура 

сызықтар мен оларды 

қиылысуын жүргізе 

білуді. 

Б.б.с «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-6 

доп арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі 

қалыпмен аттап өту. 

Түрлі жағдайда тепе-

теңдікті сақтауды 

үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «2 саны 

және цифры.Шеңбер 

мен шаршы» 

Мақсаты:2 ге дейін 

санау дағдыларын 

дамыту,  санды тани 

білуге үйрету.2 ге 

дейінгі сандарды 

тәртібі бойынша санау 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с «Қатынас» 

 1. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Полиция» 

Мақсаты: Жол ережесі 

бойынша сахналау 

адамдардың сезімі 

қарым-қатынасын 

көрсету 

 

Б.б.с 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы:«Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде 

жүру ережесін сақтау, 

қауіпсіздікке баулу. 

Әннің сергек, ширақ, 

сабырлы сипатын және 

түстерді ажырата білу. 

 

Б.б.с «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Музыкалық 

сүйемелдеуге сәйкес 

түрлі қарқында әртүрлі 

таныс дене 

жаттығуларын 

орындату. Допты 

жоғары лақтыру, еденге 

ұру және оны екі 

қолымен қағып алуды 

үйрету. 

Б.б.с: «Таным» 

2. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Өсімдіктер 

мен бұталар» 

Мақсаты: Жақын көше 

маңайындағы 

өсімдіктер 4- 5 түрлі 

мен бұталарды атауға 

үйрету  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Орындық» 

Мақсаты: Түрлі 

пішіндердегі 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру 

3.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып, 

біреуін-алға, 

екіншісін-артқа 

қойып, бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема: «Моя улица» 

Цел: . Познакомить с 

главными улицами 

города, его 

достопримечательно

стями. Научить 

детей 

дифференцировать 

транспорт по виду, 

назначению. 

Обучение 

элементарным 

правилам поведения 

в общественных 



Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Музыка  

Тақырыбы:«Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде 

жүру ережесін сақтау, 

қауіпсіздікке баулу. 

Әннің сергек, ширақ, 

сабырлы сипатын және 

түстерді ажырата білу. 

 

 

 

аялдамадағы 

орындықтарды саз 

балшықтан жасауды 

үйрету  

местах. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Бақылау: Ауа-райын 

бақылау. 

Мақсаты: Ауа-райын 

бақылай отырып, күз 

мезгілінің өзіне тән 

ерекшеліктерін көрсете 

сипаттау. 

Еңбек: « Таза алаң » . 

Мақсаты: Аула 

сыпырушыға 

көмектесу.Тазалыққа, 

кішіпейілдікке 

үйрету.Үлкендердің 

еңбегін қадірлей білуге 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: 

Е.Өтетілеуов « Күшік » 

Ағаштарды бақылау 

(қайың, үйеңкі, терек, 

шырша, шетен 

ағашы, қарағаш) 

Бақылау 

Балаларға аулада өсіп 

тұрған ағаштарды 

айыра білге үйрету. 

Күз айында 

ағаштардың қандай 

өзгерістерге 

ұшырайтынын 

баяндау. Себебін 

сұрау? Жапырақты 

және қылқанды 

ағаштар туралы 

түсіндіру. Балаларға 

ағаштарды күтуге, 

олардан табиғат 

сұлулығының көркін 

Бұтақтар түбін қазу 

Еңбектенуге үйрету, 

еңбек дағдысын 

қалыптастыру. Ұқыпты 

жасай білуге, достарына 

колғабыс ете білуге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойындар. 

Тәжірибелер мен 

сұрыптамалар. 

«Шатастырушы» 

Ағаш бұталарының 

тұқымын салыстыруға 

үйрету, қандай бұтадан 

алынғанын айыра білу 

(тәрбиеші бұтақтар мен 

жапырақтардың орнын 

ауыстырып, балаларды 

шатастырады). 

 

Аула тазалаушының 

еңбегін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

балабақша ауласының 

тазалығына аудару. 

Балабақша тазалығы 

аула тазартушының 

міндетінде. Күзде 

жерге жапырақтар көп 

түседі, аула тазартушы 

айналаны жиі түскен 

жапырақ 

қалдықтарынан 

тазартуы қажет. 

Аула тазалаушының 

ауланы қандай 

құралдарды 

(сыпырғыш, күрек, 

қоқысқа арналған 

Өтіп бара жатқан 

адамдарды 

бақылау 

Бақылау 

Байқағыштығын, 

назар салуларын 

дамыту; күздегі өлі 

табиғат 

құбылыстарын 

түсіндіру, киім 

үлгілерінің 

маусымдық, ауа-

райына байланысты 

өзгеретінін баяндау; 

балалардың сөздік 

қорларын байыту. 



сезінуге тәрбиелеу. Өзіндік әрекет 

Бірлескен ойындарда 

өздерінің қимыл-

әрекеттеріне 

жауапкершілікпен 

қарау, ойын мақсатын 

жете түсіну. 

контейнер) пайдаланып 

тазалайтынын бақылау. 

Балаларды аула 

тазалаушының 

жұмысын жеңілдету 

үшін балабақша 

ауласын таза ұстауға 

көңілдерін аудару. 
Серуеннен 

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

қолдарын жуу, сабындау. 
Түскі ас 

 

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

қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру  

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу  

Жалпақ 

табандылықты 

болдырмау 

Оянып өз орындарында 

отырып керілу, 

тыныстау 

жаттығуларын жасау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау  

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қолұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Тақырыпқа байланысты 

тақпақтар жаттау  

Қимылды ойын:  

«Поезд» 

Вариативтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша) 

Сюжеттік 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры және 

т.б. 

 

Вариативті 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Кеңістікті уақытты 

бағдарлау» 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:  

Алимен әңгіме айтып 

жұмыс жүргізу  

Жеке баламен жұмыс:  

Амираға тақпақ 

үйрету  

Жеке баламен жұмыс:  

 

Зере мен Инабатқа 

өзінің көшесі туралы 

әңгімелету  

Жеке баламен жұмыс: 

Нұртасқа «ң» 

дыбысына сөздерді 

дұрыс айтаға 

жаттықтыру  

 

Жеке баламен 

жұмыс: Айқынға 

балабақша 

ғимаратын берілген 

үлгі бойынша дұрыс 

құрастыруды үйрету 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазан  айының 18.10.21 ж - 22.10.21 ж ІІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апталық тақырып: «Үйдегі  және көшедегі қауіпсіздік» 

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

білімдерін кеңейту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

18.10.2021 
Сейсенбі 

19.10.2021 

Сәрсенбі 

20.10.2021 
Бейсенбі 

21.10.2021 
Жұма 

22.10.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Топ бөлмесіндегі 

ойыншықпен ойнау 

ережесі туралы әңгіме.  

 

Қауіпсіздік ережесі 

туралы әңгіме. 

«Көше тәртібі» туралы 

әңгіме 

 

Мазмұнды рөлді ойын: 

«Шаштараз» 

Мульттоптама көру 

Мазмұнды рөлі 

ойын: «Құрлысшы 

ойыны» 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

«Біз балабақшаға 

барамыз» үстел үсті 

ойыны 

 

Баланың балабақаша 

аумағынанан сыртқа 

кетуіне болмайтыны 

туралы әңгімелесу. 
 

«Көліктер» туралы 

әңгіме 

Сурет арқылы 

Мазмұнды рөлі ойын: 

«Құрылысшы» 

бейнеролик көру 

 

Суретпен әңгіме: 

«Салыстыр да, атын 

ата» 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Электр 

құралдары» 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Аяқты бірге сосын 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үй 

өсімдіктері» 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

3.Қырлы тақтаймен 



Мақсаты: :Үйдегі электр 

құралдарды атау мен 

шам, шайнек, фен, 

электр тетігі сөздермен 

байту  

Б.б.с: «Әлеумет» 

2.Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: «Су мен күн» 

Мақсаты: Өлі табиғат 

обьектілері – су, күннің 

көзі туралы білімдерін 

бекіту, олардың 

қауібімен таныстыру  

алшақ қойып,біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып,бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

Б.б.с: «Таным» 

2.Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Үшбұрышпен 

танысу.Қысқа 

ұзын,жылдам баяу.» 

Мақсаты: 

Үшбұрышпен танысу, 

заттарды көлемі 

бойынша 

салыстыру,ұзын 

қысқа,жылдам баяу 

ұғымдарын меңгерту. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Жапсыру  

Тақырыбы:«Жолдар » 

Мақсаты:Түзу қысқа 

содан соң ұзын 

жолдарды қиюды 

үйрету. Қайшы 

қолдануда 

қауыпсыздық 

ережелерін түсіндіру. 

Мақсаты: Үй 

өсімдіктері танып атау, 

көшет отырғызуда 

қауыпсіздік сақтауды 

меңгерту  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы: «Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік.Жол ережесі 

тәртібі» 

Мақсаты:  Үйдегі және 

көшедегі қпуіпсіздікке 

үйрету. Музыкалық 

ырғақты қимылдарды 

орындауда жеңіл 

секірулер, жұптаса 

билеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

2. 50см жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірмен алға еңбектеп 

кіруді үйрету. 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «От 

шашулар» 

Мақсаты: От 

шашуларын 

түтікшемен дәстүрден 

тыс амал салу. Тыныс 

алу қауыпсыздығын 

сақтау мен от 

шашауларының 

қауыбынан сақтану 

ережелерін таныстыру   

жүру. Допты жоғары 

лақтыру, еденге ұру 

және оны қолымен 

қағып алуды үйрету 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Бауырсақ» 

Мақсаты: «Бауырса» 

Ертегісін таңдау. 

Қауіпті болған 

жағдайды түсінуді 

қалыптастыру  

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру 

Тақырыбы: «Себет 

жасау» 

Мақсаты: қағазды 

құрастыру арқылы 

икемділікке баулу   

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Балабақшаның Таяудағы көшелерді Температураның түсуін Аула тазалаушының Аула тазалаушының 



ауласындағы  гүлдерді 

бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді 

баптап күтуге тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім 

шапшаң. 

 

бақылау 

Бақылау 

Көше туралы 

білімдерін кеңейту. 

Балаларға көшеде 

көлік қозғалысының 

көптігін ескерту. 

Жолда жүру 

ережелерімен 

танысуды жалғастыру: 

бағдаршам дабылдары, 

жаяу өткелдер туралы 

білімдерін бекіту, көше 

мен тротуар жолдарын 

айыра білуге үйрету. 

Көшеде өздерін қалай 

ұстау керектігін 

түсіндіру. 

бақылау (термометрмен 

жұмыс) 

Бақылау 

Балаларға ауа 

температурасын 

бақылау үшін арнайы 

құрал термометр бар 

екендігін түсіндіру. 

Термометрдің 

құрылысы туралы 

(шкала, қызыл сұйықты 

бағана) баяндау. 

Жауын-шашынның ауа 

температурасына, ауа 

температурасының 

өсімдіктердің 

жағдайына әсерін 

байқауды үйрету, 

байқағыштықтарын, 

танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту. 

еңбегін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

балабақша ауласының 

тазалығына аудару. 

Балабақша тазалығы 

аула тазартушының 

міндетінде. Күзде 

жерге жапырақтар көп 

түседі, аула тазартушы 

айналаны жиі түскен 

жапырақ 

қалдықтарынан 

тазартуы қажет. 

еңбегін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

балабақша 

ауласының 

тазалығына аудару. 

Балабақша тазалығы 

аула тазартушының 

міндетінде. Күзде 

жерге жапырақтар 

көп түседі, аула 

тазартушы айналаны 

жиі түскен жапырақ 

қалдықтарынан 

тазартуы қажет. 

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды орындау 

Демалуды қалыпқа 

келтіру  

Демді қалыпқа келтіру 

Қол ұстасып тұрайық 

Шеңберді біз құрайық  

Көріскенше күн жақсы  

Сау саламат болайық 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Тартылу» 

Бастапқы қалып: 

арқамен жату, қол бел 

тұсында тартылады. 

Бастапқы қалыпқа 

келу 

 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Доп» 

Бастапқы қалып: аяқ 

бірге  

1.допты секірте отырып 

екі аяқпен секіру  

Бастапқы қалыпқа келу 

Көзге арналған 

жаттығулар  

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

Бата беру 



Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Үстел-үсті 

театры:«Бауырсақ» 

Сюжетті рөлді ойын: 

«құрылысшы» 

 

Вариативтік компонент 

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: «не 
жоқ?» 

Вариативті 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

Кеңістікті, уақытты 

бағдарлау  
Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Азизаға әңгіме айтып 

жұмыс жүргізу  

Жеке баламен құмыс:  

Абылайға тақпақ 

жаттату   

 

Жеке баламен жұмыс:  

Батыр бек пен Амирге 

электр құралдарын 

қайталатқызу  

Жеке баламен жұмыс: 

Алиге түстермен 

пішіндерді 

қайталатқызу 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Күзге арналған 

өлеңдерді 

жаттатқызу 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Қазан  айының 25.10.21 ж - 29.10.21 ж ІV апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апталық тақырып: «Алтын күз» 

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 

25.10.2021 
Сейсенбі 

26.10.2021 
Сәрсенбі 

27.10.2021 
Бейсенбі 

28.10.2021 
Жұма 

29.10.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер 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: Бұл 

кімге керек? Мақсаты: 

әр түрлі заттарды 

көрсетіп, аттарын 

ататып, олардың еңбекте 

қолданылуы туралы 

түсіндіру, 

мамандықтармен 

таныстыру. 

Дидактикалық ойын: 

Қуыршақтарға арнап 

дастархан әзірлейік 

Мақсаты : балаларды 

дастарханды дұрыс, 

мәдениетті әзірлеуді 

үйрету. Үстел жаюға 

арналған заттардың 

атын атату. Этика 

(әдеп) ережелерімен 

таныстыруБалалардың 

адамгершілік 

тәрбиелерін 

қалыптастыру. 

Дидак ойын: Неге 

(не үшін) оны істеу 

керек? 

 Мақсаты: еңбекке 

қажеттіні 

қалыптастыру, білімде 

еңбек жағдайларын 

кеңейту. 

«Басбармақтай 

балақай»  

Мақсаты: 

Балалардың саусақ 

икемділігін 

жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

Саусақ ойыны 

Дидактикалық 

ойын: Кім болам? 

 Мақсаты: әр түрлі 

заттарды көрсетіп, 

аттарын ататып, 

олардың еңбекте 

қолданылуы туралы 

түсіндіру, 

мамандықтармен 

танысты 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

«Жоғалған зат» ойыны. 

Ойын барысы : 

Үстелдің үстіне бірнеше 

зат қойылады. Бала 

оларға мұқият 

қарапалғансоң, 

терісқарап тұрады. 

Үстелден бір зат 

алыптасталынады. 

Оқушы қай заттың 

жоғалып кеткенін табу 

керек. Заттардың санына 

қарап өсіруге болады. 

 

Дидактикалық 

ойын 

« Бұл қандай 

пішін ?» 

 Мақсаты: баланы 

нысандарды 

кезекпен ауыстыруға 

үйрету. 

 

Дидактикалық ойын 
«Үлкен және кішкентай» 

Мақсаты : баланы 

заттарды мөлшерімен 

алмастыруға үйрету. 

 

Саусақ ойыны 
«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : кіші 

моториканы және 

сөйлеу ырғағын 

дамыту. 

 

Дидактикалық 

ойын 

« Нұсқаулық » 

 

 

Мақсаты:баланы 

ойыншықтарды 

ажырата және атауға 

үйрету, сонымен 

қатар олардың негізгі 

қасиеттерін (түсі, 

өлшемі) бөліп 

көрсету; есту 

қабілетін дамыту, 

сөйлеуді түсінуді 

жетілдіру. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 Б.б.с «Қатынас» 

1.Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты: Әңгімеге 

қатысу және тілді түсіну, 

тыңдау біліктерін, 

біліктерін көлем шағын 

күз жайлы тақпақтарды 

жатқа айтуын 

қалыптастыру 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы: 

«Жолаушылар жыры» 

Мақсаты:  Көлік 

бейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-көңілсіз 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Жүгіру кезінде 

сигнал бойынша 

саптағы өз орнын 

тауып алу. Допты 

жерге лақтыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: :"Заттар 

тобын салыстыру , 

артық кем» 

Мақсаты:заттарды 

қатар қойып 

салыстыру арқылы 

артық кемін табу. 

 

 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Ағаштар 

мен бұталар» 

Мақсаты: Тірі табиғат 

ағаштар мен 

көкөністерді атауға 

үйрету, табиғатты және 

ауа райының 

жағдайларын жаңбыр, 

тұман, бұлт, ашық, жел 

бақылауды үйрету  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты:  Күз бейнесін 

музыка, сюжетті 

бейнелер арқылы 

көрсете білу. Музыкаға 

әсерленуді байыту. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру 

2.Сапқа тұру, сапқа 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Қатарға 

бір-бірден сапқа 

тұру. Кегль 

ойындарына үйрету. 

Бастапқы қалыпта 

дұрыс тұрып, допты 

лақтыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема:Золотая осень 

Цель:Познакомит 

детей о время года 

осень. Уметь 

называть названия 

некоторых 

природных явлений 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

3.8м дейінгі 

қашықтықта заттар 

арасымен тура бағыт 

бойынша төртағандап 

еңбектеуді 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Күзгі 

саяхат» 

Мақсаты: Ата мен 

әженің ауылда күзде 

қонаққа келгенде 

әңгіме тыңдау мен 

адамдардың сезімі 

мен қарым-

қатынасын көріп, 

қайталап көрсетуді 

қалыптастыру  



музыканың 

интонациясын ажырата 

білу. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Бақша 

өнімдері» 

Мақсаты: 

Пропорцияларды 

сақтап, саусақ пен 

алақан 

қозғалыстарын 

пайдалана отырып 

бақша өнімдері 

қызанақ пен сәбізді, 

қиярды жасату.  

Көңілді-көңілсіз 

музыканың 

интонациясын ажырата 

білу. 

 

 

на русском  языке. 

Учить замечать ход 

сезонных явлений 

.Следить за 

правильным 

произношением, 

воспитывать любовь 

к природе 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Сурет салу  

Тақырыбы: «Күзгі 

бақ» 

Мақсаты: Күзгі бақ, 

ормандағы ағаш 

пропорцияларды 

сақтап, саусақ пен 

алақан 

қозғалыстарын 

пайдалана отырып 

бақша өнімдері 

қызанақ пен сәбізді, 

қиярды жасату 

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Күзгі ауа райындағы 

өзгерістерді қабылау  

Мақсаты: Балаларға күз 

мезгілі туралы әңгімелеу  

Күзгі ауа райымен жазғы 

ауа райымен салыстыру, 

күздегі ерекшеліктерді 

айтқызу  

Еңбек: Құм салғыштың 

Күзгі ағаштардың 

жапырақтарның 

түстерін бақылау 

Мақсаты: Күзгі 

жапырақтар туралы 

әңгімелер айту, 

түстерін айтқызу 

Еңбек: Учаскедегі 

күзгі жапырақтарды 

Бақылау: «Күзгі саябаққа 

серуен» 

Мақсаты: Адамдардың 

саябаққа не сбепті 

келетіні жайында 

әңгімелесу. Саябақ 

ішіндегі күзгі 

өзгерістерге көңіл 

бөлдіріп бақылау, 

Тұманды бақылау  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын атату. 

Соның ішінде 

бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату. Ашық 

және тұманды 

күннің 

Бақылау: «Қайтқан 

құстарды бақылау» 

Мақсаты: Балалар-

мен қайтқан құстарды 

бақылау. Олардың 

атын ататқызып 

дауыстарын тыңдату. 

Олардың топ болып 

ұшуына назар 



айналасындағы 

құмдарды күрекшемен 

жинату  

Қимылды ойын: «Ұшты-

ұшты» 

 

бір жерге жинау  

Қимылды ойын: 

«Жапырақ жинау» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын «с-

әрекеттері 

әігімелеу 

Еңбек: Саябақтағы әр 

түрлі ағаштардың 

жапырақтарын жинау  

Қимылды ойын: «Құстан 

мен мыық» 

 

ерекшеліктерін 

салыстыру  

Еңбек: 

Жапырақтардан әр 

түрлі бейнелер 

құрастыру  

Қимылды ойын: 

«Кетіп қалған кім» 

аударту  

Еңбек: Құстарға жем 

салатын тақтай жасау 

Қимылды ойын: 

«Құстар мен мысық» 

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Төсек үсті жаттығулар 

мен өзін-зі массаж 

Ойын түріндегі массаж Әр түрлі массажды 

құралдарды 

пайдалану арқылы 

жаттығу жасау 

Табанға арналған 

кілемшелер үстімен 

жүру 

Велосипед 

жаттығуы.Қол мен 

аяқты жоғары 

көтеріп аяқты 

кезекпен сермеу 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

 Дидактикалық ойын:  

«Бұл не» 

Мақсаты: Суреттен 

ойыншық, аңдарды 

тануға, атауға дыбысын 

жүрісін салуға үйрету  

Дидактикалық 

ойын: 

«Ұяшыққа 

орналастыр» 

Мақсаты: екі түрлі 

пішінді заттың 

әрқайсысын өз 

ұяшығына 

орналастыруға 

үйрету, ойлауын 

дамыту, қол 

қимылын жетілдіру  

 Воративтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша) 

Дидактикалық ойын:  

«Көңілді қаламдар» 

Мақсаты: Балаларды 

бояулардың түстерін 

эмоциялы 

қабылдауға , 

қаламмен қағазға 

сурет салуға үйрету  

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Шамаларды 

салыстыру, кеңістікте 

заттардың 

орналасуы» 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 Амира мен Мадинаға 

күзге арналған 

тақпақтарын қайталату 

 Инабат пен 

Кәусарға  

Күзде пісетін 

жемістермен 

көкөністерді 

қайталатқызу 

 

 Ақпейілге күз туралы 

өлеңді қайталату 

 

Нұртасқа күзгі 

суретке қарап әңгіме 

құрату 

Азизамен Зереге 

гүлдерге су құйғызып 

топырағын қопсыту 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

беру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қараша  айының 01.11.21 ж – 05.11.21 ж І апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны сау» 

Апталық тақырып: «Өзім туралы» 

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

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

және сөйлесу қабілеттерін пайдалана отырып, қимыл белсендігіне қажеттілікті жетілдіру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

01.11.2021 
Сейсенбі 

02.11.2021 
Сәрсенбі 

03.11.2021 
Бейсенбі 

04.11.2021 
Жұма 

05.11.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы 

ойлау қабілеттерін арттыру. 

Көнекіліктер:Жеміс пен 

көкөністің мульяж 

Дидактикалық ойын 

««Не қайда өседі» 

Мақсаты:Балалардың 

өсімдіктер жөніндегі 

білімдерін бекіту, 

балалардың өз бетінше 

ойлау қабілетін және 

белсенділіктерін 

дамыту. 

Дидактикалық ойын 

«Үй жануарлары мен 

жабай жануарларды 

ата» Мақсаты:Үй 

жануарлары мен 

жабайы жануарлар 

туралы білімдерін 

бекіту. Тез ойлау 

қабілетін,зейінің 

тәрбиелеу,белсенділігін 

артыру. 

Үстел үсті ойыны: 

«Қайсысы ұнайды?» 

Мақсаты:Суреттен 

көрген заттарының 

атын атап, 

суреттеп,қайсысының 

ұнайтынын,не үшін 

ұнағанын айтқызу. 

Сөздік қорын молайту. 

Дидак ойын: «Бізге 

күз не әкелді?» 

Мақсаты:Күз бізге 

не әкелгені туралы 

білімдерін бекіту. 

Көкөністер мен 

жемістердің адам 

ағзасына пайдасы 

туралы ұғымдарын 

бекіту. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Дидактикалық ойын: 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты: Пішіндер 

туралы түсініктерін 

кеңейту. 

Байқампаздыққа 

үйрету. Ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру 

Дидакикалық ойын: 

«Тез жауап бер» 

Мақсаты: Түстерді 

пішіндерді сапасын 

дұрыс атай білуге 

дағдыландыру  

Дидактикалық ойын:  

«Кім тез жинайды» 

Мақсаты: 

Ойыншықтарды ірісін 

бір бөлек ұсағын бір 

бөліп жинау керек. 

Ұқыптылыққа 

шапшаңдыққа 

тәрбиелеу 

Дидактикалық 

ойын:  

«Әдемі кілемшелер» 

Мақсаты: Бөліктерден 

кілемше жасауға 

үйрету; ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын:  

«Зейінді бол» 

Мақсаты: Күрделі 

геометриялық суреттен 

үшбұрышты, 

төртбұрышты, шеңберді 

көрсете білу.  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Өзім 

туралы» 

Мақсаты: Сурет 

бойынша заттар және 

өзі туралы әңгіме, үлгі 

бойынша әңгіме 

құрастыру  

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: «Еңбек 

әрекеті» 

Мақсаты: Заттық – 

кеңістікті дамытушы 

ортада ересектер 

қатынастарын және 

еңбегін сипаттайтын 

ойын әрекеттерін 

орындау 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Жүру, жүгіру әдістерін 

қайталап, пысықтау, 

Скамейка үстімен жүру, 

секіріп түсуді үйрету. 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика негіздері  

Тақырыбы: «3 санымен 

танысу.Санды затпен 

сәйкестендіру» 
(Уақытты бағдарлау) 

Мақсаты:3  санымен 

таныстыру.3  ке дейінгі 

сандарды  затпен 

сәйкестендіру.Жыл 

мезгілдері, ай, апта 

күндері қайталанып 

келуі туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3.Жапсыру 

Тақырыбы: «Мойын 

орамалын өрнектеу» 

Мақсаты: Мойын 

орамалды өрнектеу 

ұлттық оюды жапсыру 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Ауа райын 

бақалау» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

ауа райының жағдайын 

бақылауға және 

бақылаудың 

нәтижелерін табиғат 

күн тізбесінде 

белгілеуге үйрету  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

 Музыка 

Тақырыбы:«Балдырған

дар әні» 

Мақсаты: 

 Балаларға әнді бірге 

бастап, бірге аяқтауды 

үйрету,қарапайым 

жанрларды ажыратуға 

тәрбиелеу 

: 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

2. Жүгіру,секіру 

жаттығуларын 

пысықтап скамейка 

үстімен еңбектеп 

жүру,доптарды қағып 

лақтыру 

жаттығуларын 

меңгерту. 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Алақанның көңілді 

саусақтары» 

Мақсаты: әр саусақ 

бейнесіне көз мұрын 

ерін қас салуды 

үйрету пысықтау  

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

3.Бір аяқтап 

секіру.Допты нысанаға 

лақытру.Бөрене үстінен 

аттау. 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Қарлығаштың құйрығы 

неге айыр?» 

Мақсаты: «Қарлығаштың 

құйрығы неге айыр?» 

ертегісін түсіну. 

Тапқырлыққа, 

батылдыққа, 

мейірімділікке тәрбиелеу  

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру  

Тақырыбы: «Мен 

жемістер мен 

көкөністерді  жақсы 

көремін.» 

Мақсаты: керексіз 

қалдықтардан түрлі 

заттар жасауды меңгеру . 



жұмысын ұқыпты 

орындауды 

қалыптастыру   

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Жаңбырды бақылау 

Мақсаты: Жаңбырды 

бақылау отырып, оның 

бұлттан жауатындығы және 

түрлерін айтып түсіндіру  

Еңбек: Ағаш түптерін 

қопсыту 

Өз еріктерімен ойнау 

Бұлтты бақылау  

Мақсаты: Бұлттың 

түзілуі және олардың 

түрлерін: шарпы, будақ 

қабатты бұлттарды 

ажырату  

Еңбек: Ауладағы 

түскен жапырақтарды 

жинау 

Қимылды ойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Түскен сары 

жапырақтарды бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

жапырақтың өсуі 

жайында әр мезгілде 

түрленетіні жайында 

айтып түсіндіру. Талды 

сындырмауға, 

табиғатты аялауға 

үйретіп тәрбиелеу  

Еңбек: Алаңдағы жерге 

түскен жапырақтарды 

жинау  

Қимылды ойын: «Ақ 

серек пен көк серек» 

Өтіп бара жатқан 

адамдарды бақылау 

Бақылау: 

Байқағыштығын, назар 

салуларын дамыту; 

күздегі өлі табиғат 

құбылыстарын 

түсіндіру, киім 

үлгілерінің маусымдық, 

ауа-райына байланысты 

өзгеретінін баяндау; 

балалардың сөздік 

қорларын байыту. 

Көркем сөз: Жапырақ 

сиректеу, Ауа 

желкемдеу, Түн 

ұзақтау, Күн келтелеу 

Қимыл-қозғалыс 

ойыны: «Түйілген 

орамал» 

Дыбыс бойынша әрекет 

жасайды, орамалды екі 

қолмен асыра лақтыру 

және қағып алу. 

Қимыл-әрекетін 

дамыту: ептілік, дәлдік. 

Шөптерді бақылау 

Бақылау: Балаларға 

салқын түскен соң 

шөптердің 

солатынын 

түсіндіру; 

біржылдық 

өсімдіктердің 

сабақтары мен 

түбірлері қурап 

қалады, тек келесі 

жылға 

ұрықтандыратын 

тұқымы қалады. 

Көпжылдық 

өсімдіктер жер 

бетінде қурайды, 

өмірлері жер 

астында сақталады, 

түбірінде, 

түйнектерінде, 

бастарында. 

Өсімдіктердің 

құрылыстары туралы 

білімдерін бекіту. 

Серуеннен 

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

жуу, сабындау. 



Түскі ас 

 

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

қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Табанға арналған денсаулық 

кілемшелерімен жүру  

Кірпі тікенектеріне 

ұқсас төсеніштермен 

жүру  

Тыныс алу 

жаттығулары  

Жалпы дене 

жаттығулары  

Созылу жаттығулары  

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес 

әрекет 

Дидактикалық ойын:  

«Дәл осындай пішінді тап» 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндер жайлы білімдерін 

бекіту, пішіндерді атауға 

ажыратуға салыстыруға 

жаттықтыру  

Дидактикалық ойын: 

«Үйдің есігін 

жабайық» 

Мақсаты: заттарды 

өлшемі бойынша 

салыстыруға, жуан 

және жіңішке 

заттарды ажыратуға 

жаттықтыру  

Вариативтік компанент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша) 

Дидактикалық ойын:  

«Бет орамалға лайықты 

жамауларды табу» 

Мақсаты: пішіндерді 

ажыратуға салыстыруға 

жаттықтыру, логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту  

 

Вариативтік 

компанент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: «Бейнелі 

сөздер, 

сөзжұмбақтар»  

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Балаларға күз әндерін 

жаттату 

Мадинаға сурет 

салудың негізгі 

бастапқы әдістерін 

түсіндіру. 

Айшадан  тақпағын 

сұрау. 

Балаларға сурет 

көрсету арқылы жауап 

алу 

Балаларды көрме 

суреттерімен 

таныстыру. 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 



Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қараша  айының 08.11.21 ж - 12.11.21 ж ІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны сау» 

Апталық тақырып: «Тазалық денсаулық кепілі» 

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 

08.11.2021 
Сейсенбі 

09.11.2021 
Сәрсенбі 

10.11.2021 
Бейсенбі 

11.11.2021 
Жұма 

12.11.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Күз сыйы туралы 

әңгімелесу 

«Көкеністер» 

(сурет қарастыру) 

Мақсаты: 

 

Қарапайым сұрақтарға 

жауап беруге үйрету. 

Тақырыбы: 

«Көкөністер мен 

жемістер» 

Мақсаты: 

Жемістер мен 

көкөністердің бақта 

және бақшада өсетіні 

туралы түсініктерін 

кеңейту. Олардың 

аталуы, құрамындағы 

кездесетін дәрумендері 

оның адам 

денсаулығына маңызы 

жөніндегі білімдерін 

тереңдету. 

 

Дидактикалық ойын 

«Көкөністерді тауып, 

оларды атап бер» 

«Дәрумендер» 
картиналар 

топтамасынан суреттер 

қарастыру 

Сөздік ойын 

«Қимылын көрсет» 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Ойын: «Шеңбердегі 

қасқыр» Мақсаты: 

ептілікті, жауап қайтару 

шапшаңдығын, іс-қимыл 

дағдыларын дамыту.  

Ойын: «Арқан ойын» 

Мақсаты: арқаннан 

ептілікпен секіруді 

үйрету. 

. 

 

Ойын: «Алысқа 

лақтыр»  

Мақсаты: қапшықты 

нысанаға лақтыру 

икемділігін дамыту..   

 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

Ойын: 

«Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл секіру 

дағдыларын 

жетілдіру.  

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Тазалық 

денсаулық кепілі» 

Мақсаты: «Тазалық 

денсаулық » 

Тазалыққа талабын 

арттыра тазалық 

бұйымдарымен сабын тіс 

щеткасы, мочалка, тарақ, 

сүлгі таныстыру  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық»  

Сурет салу 

Тақырыбы: «Дәруменді 

жидектер» 

Мақсаты: Дәруменді 

жидектерді салу 

әдістерін пысықтау қол 

қимылын дамыту. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Аралықты сақтай 

отырып, бағытты 

өзгертіп, шеңбер 

бойлап, тоқтай қалып, 

«Жыланша», заттарды 

айналып өтіп, алаңның 

бір жағынан екінші 

жағына және т.с.с. 

жүгіру еңіс тақта 

бойымен (20-30см) 

жүру дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. 

Математиканегіздері  

Тақырыбы:  

«1-3  дейін санау.Биік 

аласа» 
Мақсаты: Сандарды 

тәртібі бойынша атауға 

және қорытынды 

санды атауға, 

«Барлығы қанша?» 

сұрағына жауап беруге 

үйрету 

 

Б.б.с: 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Мақта 

қызбен мысық» 

Мақсаты: Мақта қыз 

бен мысық ертегіні 

сахналау барысында 

кейіпкерлер рөлін 

орындауды үйрету 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық»  

2. Музыка 

Тақырыбы:«Дәруменд

ер» 

Мақсаты: Музыкалық 

жоғары және төменгі 

дыбыстарды 

ажырату,музыка 

сипатына сәйкес ойын 

әрекеттерін 

орындау,қол ұстасып 

шеңберде айтылатын 

әндерді орындау.   

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 
«Табақтағы күлшелер» 

Мақсаты: Түрлі 

тәсілдерді қолданып 

мүсіндеу дағдыларын 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

. 2.Тізені жоғары 

көтеріп,шеңбер бойлап 

жүру.Аралықты сақтай 

отырып,қол мен аяқ 

қозғалыстарын 

үйлестіру.Тоқтап 

заттаы алысқа тура 

нысанаға лақ тыру. 

40 см биіктік егі 

доғаның астымен 

еңбектеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

1.Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Табиғат 

құбылыстары» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстары туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру жел, 

жаңбыр, бұлт.  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Табақтағы 

күлшелер» 

Мақсаты: түрлі 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

3.Еркін жүру және 

жүгіру дағдыларын 

қалыптастыру.Еңіс 

тақта бойымен 2-30 см 

жүру дағдыларын 

қалыптастыру.Екі 

қолмен жоғары бастан 

асыра лақтыра қағып 

алу 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема: «Витамины» 

Цель: 

Закрепить 

лексические единицы 

по темам «Фрукты 

овощи»,Разъяснить о 

необходимости 

употреблять в пищу 

овощи фруктыдля 

поддержки здоровья 

 

 



«Шығармашылық» 

3. Музыка 

Тақырыбы:«Бетеге 

биі» 

Мақсаты:  Көпшілікте 

өздерін қалай ұстау 

мәдениетін 

қалыптастыру, әнді 

көңілді дауыспен айта 

білуга үйрету.   

  
 

 

қалыптастыру. 

 

 

тәсілдерді қолданып 

мүсіндеу дағдыларын 

қалыптастыру  

 Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Дәруменді 

жидектер» 

Мақсаты: Дәруменді 

жидектерді салу 

әдістерін пысықтау қол 

қимылын дамыту  

 

    

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Ұшатын құстарды 

бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

құстар туралы түсінік 

беру. Құстардың 

тіршілігімен 

таныстыру  

Еңбек: Алаңды 

тазарту үлкендерге 

көмектесу  

Қимылды ойын: «Ақ 

Тірі табиғатты бақылау  

Мақсаты: Балаларға өлі 

және тірі табиғат 

жайында ақпарат беру, 

ажырата білуге үйрету  

Еңбек: Алаңдағы 

жапырақтарды жинау  

Қимылды ойын:  

«Орамал тастамақ» 

Күздік жемістерді 

бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

жемістерді ажырата 

білуге дәміне қарай 

атап адам 

денсаулығына 

қаншалықты пайдалы 

екенін айту. 

Жемістерді күтуге 

сақтай білуге үйрету 

Аспанды бақылау 

Бақылау: Балалар 

назарын ашық, ашық 

сұр аспанға аударту, ол 

аспанды жиі бұлыңғыр, 

сұр бұлттар басып, жиі 

суық жаңбыр құятынын 

айту. Табиғаттың күзгі 

құбылыстары жайлы 

балалардың ұғымдарын 

кеңейту. 

Шықты бақылау 

Бақылау: Күзде шықтың 

жиі түсетінін, оның 

барлық жерлерде күмістей 

болып жарқырап 

жататынын атап айту. 

Күзде неліктен таңғы 

мезгілде шық мол 

түсетінін және ақырындап 

жоғалып кететінін, ал кей 

кезде күні бойы 



серек пен көк серек» Еңбек:  Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығын, 

салыстыра алуын 

дамыту. Балалардың 

сөздік қорын белсенді 

ету және байыту. 

сақталатынын балалармен 

бірге еске түсіру. Табиғат 

құбылыстарының өзара 

байланысын көрсету: күн 

шықты – шық жоғалды. 

Балалардың эстетикалық 

қабылдауын дамыту, 

табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

Серуеннен 

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

жуу, сабындау. 
Түскі ас 

 

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

қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Төсек үсті жаттығулар 

мен өзін-өзі массаж 

Табанға арналған  

кілемшелер үстімен 

жүру 

Арқаға арналған 

жаттығулар 

Аяқ қолға арналған 

жаттығулар 

Табанға арналған 

жаттығулар 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 
«Жақсы әдет» «Жаман 

әдет» 

Мақсаты:Балаларды 

«жақсы» «жаман» 

сөздерінің мағынасы мен 

оларды орынды қолдануға 

үйрету. Бала бойына 

мейірімділік, 

қайырымдылық, 

адамгершілік орнығуына 

және де басқа жақсы 

«Үйдегі жиһаздар» 

Мақсаты:Үй ішіне 

қажетті жиһаздардың 

жеке бөліктерін  

сөзбен дұрыс айтуға 

(дөңгелек үстел, түсі 

көк , төрт аяғы бар) 

үйрету, 

бөлменің ішіндегі 

жиһаздар туралы айта 

білуді жаттықтыру. 

Вариативтік компонент 

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша) 

 

 

«Менің тұлғам» 

Адамның дене 

мүшелерін  

(қол, аяқ, бас), 

тұрмыстық және  

ойын әрекетін (қыдыру, 

тамақтану), әртүрлі 

өлшемді (үлкен, кіші)  

білдіретін сөздерді 

түсіну 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Математикалық 

ребус-тар мен 

крассворттар әлеміне 

саяхат» 



әдеттердің барынша 

мүмкіндік жасау. 

Жиһаздары күтуге 

тәрбиелеу. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу  

Әңгіме құстыру  

«Әжең туралы 

әңгімелеп беру» 

Батырбек пен 

Ассұлтанмен 5 ке дейін 

тара және кері санау 

 

Ере, Амира,Айшаға 

жұмбақ жасыру 

Али, Нариман, Ақын 

балалармен кеңістікті 

бағдарлау 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Қараша  айының 15.11.21 ж - 19.11.21 ж ІІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны сау» 

Апталық тақырып: «Жануарлар және олардың төлдері» 

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 

15.11.2021 
Сейсенбі 

16.11.2021 
Сәрсенбі 

17.11.2021 
Бейсенбі 

18.11.2021 
Жұма 

19.11.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Дидактикалық ойын:  

«Бұл кімнің киімі?» 

Мақсаты: Балаларға 

ұлдың немесе қыздың 

киімін ажырата білуге 

үйрету. 

«Сылдырмақты неше 

рет соқтым?» Ойын 

шарты: Балалар 

көздерін жұмады. 2 

қатарға бөлініп тұрады. 

Сылдырмақты қанша 

рет ұрсам, сонша рет 

текше (немесе доп) 

әкеліп қою керек.  

«Зейінді бол»  

Мақсаты: Күрделі 

геометриялық суреттен 

үшбұрышты, 

төртбұрышты, 

шеңберді көрсете білу.  

 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

Ойын: 

«Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл 

секіру дағдыларын 

жетілдіру.  

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

«Әдемі кілемшелер»  

Ойынның мақсаты: 

бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу.  

«Таныс пішіндер 

доминосы»  

Ойынның мақсаты: 
геометриялық пішіндер 

жайлы білімдерін 

бекіту; көп заттың 

ішінен біреуін таңдауға 

жаттықтыру.  

«Өз үйіңді тап»  

Ойынның мақсаты: 

түстерді ажыратуға 

жаттықтыру; 

қабылдауын дамыту; 

ойынның ережесін 

сақтауға үйрету 

«Зейінді бол»  

Мақсаты: Күрделі 

геометриялық суреттен 

үшбұрышты, 

төртбұрышты, 

шеңберді көрсете білу.  

 

«Мынау қай 

пішін?»  

Мақсаты: 
Геометриялық 

пішінді сипалап 

анықтау арқылы айта 

білу.  

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Жануарлармен және 

олардың төлдері» 

Мақсаты: Жануарлар 

және олардың төлдерінің 

атауларын білдіретін 

сөздерді, сөздердің түрлі 

тәсілдер мен жасауын, 

зат есімдерді жекеше 

және көпше түрде 

қолдану дағдыларын 

дамыту  

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: «Табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерге және 

жануарларға күтім» 

Мақсаты: Табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерге және 

жануарларға қамқорлық 

жасау дағдыларын 

жетілдіру  

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Жүру, жүгіру 

әдістерін қайталап, 

пысықтау, Скамейка 

үстімен жүру, секіріп 

түсуді үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «1-3  дейін 

сану.Биік аласа» 

Мақсаты: Биік –аласа 

ұғымдарды 

меңгерту.Сандарды 

тәртібі бойынша атауға 

және қорытынды 

санды атауға, 

«Барлығы қанша?» 

сұрағына жауап беруге 

үйрету. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Жапсыру  

Тақырыбы:  «Балапан» 

Мақсаты: Дөңгелек 

және сопақша 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Ауа райын 

бақылау» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

ауа райының жағдайын 

бақылауға және 

бақылаудың 

нәтижелерін табиғат 

күн тізбесінде 

белгілеуге үйрету  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: «Дыбыстар 

еліне саяхат» 

Мақсаты: Қарапайым 

жанрларды 

ажырату,музыкалық 

шығарманың ссипатын 

анықтау.Ырғаққа сай 

қимыл жасай 

отырып,сөздерді анық 

айтуға тәрбиелеу. 

 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Жүру,жүгіру 

әдістерін қайталап,екі 

аяқпен алға қарай 

жылжи отырып 

секіру.аяқты алшақ 

ұстаған қалпында 

домалату 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Әдемі 

телпек» 

Мақсаты: 

шығармашылық 

танытуға ынталандыру. 

Өзінің жұмысын және 

басқа балалардың 

жұмыстарын бағалауды 

үйрету  

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

3. Негізгі қимылдар 

бір аяқтап секіру. 

Допты нысаға 

лақтыру, бөрене 

үстінен аттауды 

меңгерту 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Түлкі 

мен қоян» 

Мақсаты: «Түлкі мен 

қоян» ертегісін 

таныстыру оны 

айтып беру 

дағдыларын 

қалыптастыру  

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру  

Тақырыбы: «Қозыны 

қағаздан құрастыру» 

Мақсаты: Қолмен 

жырту әдісі арқылы 

қозы бейнесін 

құрастыру 



пішіндерді қиып 

жапсыруды 

қалыптастыру  

 

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

атату.Соның ішінде 

бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық және 

тұманды күннің 

ерекшеліктерін 

салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Балабақшаның 

ауласына ұшып келген 

құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды 

тануға, дене бөліктерін 

атауға үйрету, құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің 

көзі мен жаңбыр. 

Жаңбырды бақылау 

Бақылау: Балаларға 

жаңбырдың неден 

болатынын түсіндіру, 

жаңбырдың қандай 

түрлері болатыны 

туралы түсіндіру 

(жылы, суық). 

Жаңбырдан кейін күн 

салқындайтынын, 

шалшықтар ақырын 

кеуіп кетінін атап айту 

Еңбек: Ағаштардың 

бұтақтарын жинау  

 

Бұлтты бақылау 

Бақылау: Балаларға 

бұлттар деген не 

екенін, олардың 

неліктен аспанда бірде 

ақырын, бірде тез 

жылжитынын 

түсіндіру. Ерте күзде 

аспан көбінесе көгілдір, 

таза болып аспанда 

бұлттар ақырын 

жүйткиді. 

Желді бақылау 

БақылауБалаларға 

желдің неліктен 

соғатынын түсіндіру. 

Жел – бұл ауа 

қозғалысы. Желдің 

күшін өсімдіктердің 

қозғалысына қарап 

анықтауды үйрету 

(күшті, әлсіз; әлсіз 

жел жапырақты 

ақырын тербетеді, 

түсіп жатқан 

жапырақты сәл ғана 

жылжытады; күшті 

жел – ірі бұтақтарды 

шайқалтады, 

ағаштардың 

жапырақтарын 

жұлады). 

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

Оянып өз орындарында 

отырып керілу, тыныстау 

жаттығуларын жасау 

«Қайық» төсекте ішпен 

жатып, қолды иекке 

таяп қою, жартылай 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

Ойын: «Жазбен күз» 

оң жаққа қарап жатып 

күз дегенде тіземізді 



шаралары тұрып оңға-солға 

тербелу  

жаттықтыру  жаттығуларды орындау  құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Дидактикалық ойын: 

Түсін танып, атын айт 

Мақсаты: Балаларды 

түстерді ажырата білуге 

дағдыландыру 

Сөздік ойын 

« Суретте кім 

бейнеленген» 

Мақсаты:Балалардың  

сурет бойынша 

әңгімелеуге және 

суреттегі ұл ма қызба 

ажырата білуге үйрету. 

 

 

Вариативтік 

компанент:  

«Алтын асық» 

Маман жоспары 

бойынша 

Д\ойын «Лото» 

Мақсаты: Балалардың 

жеміс-жидек, көкөніс, 

гүлдер жайлы білімдерін 

дамыту және олардың 

өсіп-өнетін орындарын 

дұрыс атату. 

Вариативтік 

компанент 

«Қызықты логика» 

Тақырыбы: 

«Математикалық 

ребус-тар мен 

крассворттар әлеміне 

саяхат» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Айқын мен Айдынға 

Төлдер туралы өлеңді 

қайталатқызу 

Амирге жан 

жануардың төлдерін 

ажыратып айтқызу 

Амира түйенің 

пайдасы туралы 

әңгімелесу 

Балалар төрт түлік 

туралы өлең жаттатқызу 

Табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерді суару  

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 



 

Қараша  айының 22.11.21 ж - 26.11.21 ж ІV апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны сау» 

Апталық тақырып: «Жақсы көрем өзімді» 

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

22.11.2021 

 

Сейсенбі 

23.11.2021 

 

Сәрсенбі 

24.11.2021 

 

Бейсенбі 

25.11.2021 

 

Жұма 

26.11.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Жұмбақ 

жасыруШомыласың 

жүзесің, Шөлдегенде 

ішесің (су) - 

Дамытушы ойын: «Су 

кімге керек?» 

(ұжымдық жұмыс) 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін дамыту. 

Қайсысына су қажет 

екендігін тауып, оны 

суреттен тауып 

орналастыра білуге үйрету. 

Судың қажеттілігін және 

маңыздылығын түсіне 

білуге, суды орнымен 

пайдалануға тәрбиелеу. 

Тіл  

жаттықтыру.           Ер

-ер – дөңгелек  жер. 

У-У-У- мөлдір  су. 

Уа – уа – уа таза   ауа. 

 

Саусақ  ойыны.  

«Жаңбыр» 

Жаңбыр  жауса,тырс-

тырс, 

Айтады  гүл: 

-Дұрыс! Дұрыс! 

Жаңбыр  жауса,тырс-

тырс, 

Айтады  қыр: 

-  Ырыс!  Ырыс! 

 

Жұмбақ жасыру 

 Қыста шыны боп 

қатады,  

 Жылыда су боп 

жатады.. (Мұз). 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Жұмбақ жасыру 

Жылт-жылт еткен, 

жырадан өткен. (Су)  

 Дәміде жоқ, түсі жоқ, 

Пайдаланбас кісі жоқ.  

(Су) 

 

Қимылды - қозғалыс 

ойыны: "Күн мен 

жаңбыр" Мақсаты: 

Балалардың көріп, 

естіп қабылдауын 

жетілдіре отырып, 

жылдамдыққа, 

жүгіруге және ереже 

бойынша ойнауға 

үйрету. 

Ойын: «Бұлт пен 

тамшылар» 

(тәждерді балаларға 

кигізеді) 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке,шапшаңдыққа 

баулу. 

 

Жұмбақ жасыру 

Көтеріліп теңізден, 

аспанға биік барамын.  

Биіктен қайта түскенде, 

өңі кірер даланың. 

(жаңбыр) 

4.Қыста ғана болады,  

Ұстасан қолын тоңады. 

(Қар) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы қапшық» 

Мақсаты: Заттарды 

белгілі бір қаситтері 

бойынша салыстыруға, 

топтастыруға үйрету. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Жақсы 

бала» 

Мақсаты: Сөзді 

дыбыстау мәдениетін 

тәрбиелеуге арналған 

«Жақсы бала қандай 

бала?» 

«Не деу керек» 

дидактикалық 

ойындарды үйрету  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: «Дыбыстар 

еліне саяхат» 

Мақсаты: Қарапайым 

жанрларды 

ажырату,музыкалық 

шығарманың ссипатын 

анықтау.Ырғаққа сай 

қимыл жасай 

отырып,сөздерді анық 

айтуға тәрбиелеу. 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Аралықты сақтай 

отырып, бағытты 

өзгертіп, шеңбер 

бойлап, тоқтай қалып, 

«Жыланша», заттарды 

айналып өтіп, алаңның 

бір жағынан екінші 

жағына және т.с.с. 

жүгіру еңіс тақта 

бойымен (20-30см) 

жүру дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «3-4 санын  

салыстыру.Теңдік 

және теңсіздік» 

Мақсаты:Теңдік және 

теңсіздік туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру. 

Салыстырылатын 

топтар: бір көп, бір 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Табиғаттағы 

маусымдық өзгерістер» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

маусымдық өзгерістер 

бақылауларының 

нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне белгілеу 

дағдыларын жетілдіруді 

қалыптастыру  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: «Би 

билейік» 

Мақсаты: Би жанры 

туралы түсінік 

қалыптастыру.Бидің 

жеке элементтерімен 

таныстыру.Ұлттық 

биіміздің иық,буын 

қимылдарымен 

таныстыру  

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Еркін жүру және 

жүгіру дағдыларын 

қалыптасытру.Еңіс 

тақтай бойымен 20-30 

см жүру дағдыларын 

қалыптастыру.Екі 

қолымен жоғары бастан 

асыра лақтыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема:"Чистота- залог 

здоровья" 

Цель: Формировать 

представление детей о 

своем теле и здоровье 

бережное отношение к 

своему организму и 

здоровью 

 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Құмырадағы гүлдер» 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

3.Негізгі қимылдар 

жүру,жүгіру 

дағыдыларын 

қалыптастыру.Еңіс 

тақтай бойымен 20-30 

см жүру дағдыларын 

қалыптастыру.Екі 

қолымен жоғары бастан 

асыра лақтыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Қошқар 

мен теке» 

Мақсаты: Достық 

қарым-қатынас және 

өзара көмек көрсету 

қабілетін «Қошқар мен 

теке» ертегісін 

сахналау арқылы 

дамыту  



және екі, екі және үш 

және төрт, төрт және 

бес. 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Үйрек 

балапандарымен» 

Мақсаты: Оларға тән 

ерекшеліктерін ескерте 

отырып, үлгі бойынша 

көлемін жасауды 

үйрету  

Мақсаты: Гүл 

элементтерінің пішінін, 

реттілігін, олардың 

арасындағы 

қашықтықты ескере 

отырып ұжыммен 

салуды қалыптастыру  

 

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Күнді бақылау  

Мақсаты: Күн туралы 

мағлұмат беру  

Еңбек: Алаңды тазалау 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр мен қоян» 

Құстарды бақылау  

Мақсаты: Жыл құстары 

туралы әңгімелеу, тану, 

қамқорлық жасауға 

үйрету  

Еңбек:  

Ағаштардың 

бұтақтарын жинау 

Қимылды ойын:  

«Ақ серек пен көк 

серек» 

 Жаңбырды бақылау  

Мақсаты: Жаңбарды 

бақылай отырып, оның 

бұлттан жауатындығы 

және түрлерін айтып 

түсіндіру  

Еңбек: Жапырақтардан 

гүл шоғын жасау  

Қимылды ойын: «Аю 

жүрген орманда» 

Күзгі жапырақтарды 

юбақылау 

Мақсаты: Мезгілге 

байланысты жапырақ 

түстерінің өзгеруін 

қадағалау 

Еңбек: Жапырақтардан 

гүл шоғын жа сау 

Қимылды ойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Тұманды бақылау  

Мақсаты: Күздегі 

тұманды бақылау, 

тұманның қайдан қайда 

болатынын түсіндіру  

Еңбек: Ағаштардың 

түптерін қопсыту  

Қимылды ойын:  

«Біз кішкене отбасы» 

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

Алақанға арналған 

«Кірпі» жаттығуы 

Тікенек допты алақанға 

Табанға арналған 

жаттығу  

Бақайға арналған 

жаттығу 

Ілгекті жолмен, 

тастардың үстімен 

табандар арқылы жүру 

Әр түрлі массажды 

құралдарды пайдалану 

арқылы жаттығу жасау  



шаралары салып айналдыру  

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 
Торғайлар мен 

автокөлік  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды дұрыс 

дыбыстауға үйрету; 

ауызша берілген белгіге 

әрекет ету. 

Осылай бола ма?  

Дидактикалық 

міндет. Логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамытуға, айнымалы 

пікірді байқауға 

тәрбиелеу.  

 

Вариативтік 

компонент:  

«Алтын асық» 

Маман жоспары 

бойынша 

Кезқұйрық  

Дидактикалық міндет. 

Балаларды диалог 

арқылы 

сөйлесугежаттықтыру; 

ауызша белгіге жылдам 

әрекет етуге үйрету.  

 

Вариативтік 

компонент:  

«Қызықты логика» 

Тақырыбы: 

«Математикалық ребкс-

тар мен крассворттар 

әлеміне саяхат» 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

«Қандай түстер 

қолданылған» 

Балаларды үлгіге қарап, 

алты түспен қызыл, 

сары, жасыл, көк, қоңыр 

сарғыш, таныстыру 

көзделеді 

«Пішіндер қандай 

болады» 

Мақсаты: Балаларды 

дөңгелек шаршы 

пішіндерімен 

таныстыру  

Дидактикалық ойын : 

«Геометриялық 

пішінге ұқсас заттарды 

тап» 

Мақсаты: 

геометриялық 

пішіндер мен 

заттардың ұқсастығын 

таба білуге үйрету  

«Менің тұлғам» 

Адамның дене 

мүшелерін қол,аяқ, бас 

тұрмыстық және ойын 

әрекетін қыдыру 

тамақтану әр түрлі 

өлшемді үлкен кіші 

білдіретін сөздерді 

түсіну 

Шалқан ойыны:  

Мақсаты:Балалармен 

ойын арқылы ертегі 

мазмұның қайталай 

отырып, есте сақтау 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 



Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қараша  айының 29.11.21 ж – 03.12.21 ж (қайталау) V апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны сау» 

Апталық тақырып: «Жақсы көрем өзімді» 

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

29.11.2021 

 

Сейсенбі 

30.11.2021 

Сәрсенбі 

01.12.2021 

Бейсенбі 

02.12.2021 

Жұма 

03.12.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Жұмбақ 

жасыруШомыласың 

жүзесің, Шөлдегенде 

ішесің (су) - 

Дамытушы ойын: «Су 

кімге керек?» 

(ұжымдық жұмыс) 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін дамыту. 

Қайсысына су қажет 

екендігін тауып, оны 

суреттен тауып 

орналастыра білуге үйрету. 

Судың қажеттілігін және 

маңыздылығын түсіне 

білуге, суды орнымен 

пайдалануға тәрбиелеу. 

 Саусақ  ойыны.  

«Жаңбыр» 

Жаңбыр  жауса,тырс-

тырс, 

Айтады  гүл: 

-Дұрыс! Дұрыс! 

Жаңбыр  жауса,тырс-

тырс, 

Айтады  қыр: 

-  Ырыс!  Ырыс! 

 

Жұмбақ жасыру 

 Қыста шыны боп 

қатады,  

 Жылыда су боп 

жатады.. (Мұз). 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Жұмбақ жасыру 

Жылт-жылт еткен, 

жырадан өткен. (Су)  

 Дәміде жоқ, түсі жоқ, 

Пайдаланбас кісі жоқ.  

(Су) 

 

Қимылды - қозғалыс 

ойыны: "Күн мен 

жаңбыр" Мақсаты: 

Балалардың көріп, 

естіп қабылдауын 

жетілдіре отырып, 

жылдамдыққа, 

жүгіруге және ереже 

бойынша ойнауға 

үйрету. 

 Жұмбақ жасыру 

Көтеріліп теңізден, 

аспанға биік барамын.  

Биіктен қайта түскенде, 

өңі кірер даланың. 

(жаңбыр) 

4.Қыста ғана болады,  

Ұстасан қолын тоңады. 

(Қар) 

 

Дидактикалық 

ойын: 

«Сиқырлы 

қапшық» 

Мақсаты: 

Заттарды белгілі 

бір қаситтері 

бойынша 

салыстыруға, 

топтастыруға 

үйрету. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Жақсы 

бала» 

Мақсаты: Сөзді 

дыбыстау мәдениетін 

тәрбиелеуге арналған 

«Жақсы бала қандай 

бала?» 

«Не деу керек» 

дидактикалық 

ойындарды үйрету  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты:  Күз бейнесін 

музыка, сюжетті 

бейнелер арқылы көрсете 

білу. Музыкаға 

әсерленуді байыту. 

Көңілді-көңілсіз 

музыканың 

интонациясын ажырата 

білу. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Аралықты сақтай 

отырып, бағытты 

өзгертіп, шеңбер 

бойлап, тоқтай қалып, 

«Жыланша», заттарды 

айналып өтіп, алаңның 

бір жағынан екінші 

жағына және т.с.с. 

жүгіру еңіс тақта 

бойымен (20-30см) 

жүру дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «3-4 санын  

салыстыру.Теңдік 

және теңсіздік» 

Мақсаты:Теңдік және 

теңсіздік туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру. 

Салыстырылатын 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Еркін жүру және 

жүгіру дағдыларын 

қалыптасытру.Еңіс 

тақтай бойымен 20-30 

см жүру дағдыларын 

қалыптастыру.Екі 

қолымен жоғары бастан 

асыра лақтыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема:"Чистота залог 

здоровья" 

Цель: Формировать 

представление детей о 

своем теле и здоровье 

бережное отношение к 

своему организму и 

здоровью 

 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Сурет салу  

Тақырыбы: 

Б.б.с: 

«Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

3.Негізгі 

қимылдар 

жүру,жүгіру 

дағыдыларын 

қалыптастыру.Ең

іс тақтай 

бойымен 20-30 

см жүру 

дағдыларын 

қалыптастыру.Екі 

қолымен жоғары 

бастан асыра 

лақтыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем 

әдебиет  

Тақырыбы: 

«Қоян мен түлкі» 

Мақсаты: Достық 

қарым-қатынас 

және өзара көмек 

көрсету қабілетін 



топтар: бір көп, бір 

және екі, екі және үш 

және төрт, төрт және 

бес. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Үйрек 

балапандарымен» 

Мақсаты: Оларға тән 

ерекшеліктерін ескерте 

отырып, үлгі бойынша 

көлемін жасауды 

үйрету  

«Құмырадағы гүлдер» 

Мақсаты: Гүл 

элементтерінің пішінін, 

реттілігін, олардың 

арасындағы 

қашықтықты ескере 

отырып ұжыммен 

салуды қалыптастыру  

 

«Қоян мен түлкі» 

ертегісін 

сахналау арқылы 

дамыту  

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Күнді бақылау  

Мақсаты: Күн туралы 

мағлұмат беру  

Еңбек: Алаңды тазалау 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр мен қоян» 

Құстарды бақылау  

Мақсаты: Жыл құстары 

туралы әңгімелеу, тану, 

қамқорлық жасауға 

үйрету  

Еңбек:  

Ағаштардың 

бұтақтарын жинау 

Қимылды ойын:  

«Ақ серек пен көк 

серек» 

 Күзгі жапырақтарды 

юбақылау 

Мақсаты: Мезгілге 

байланысты жапырақ 

түстерінің өзгеруін 

қадағалау 

Еңбек: Жапырақтардан 

гүл шоғын жа сау 

Қимылды ойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Тұманды бақылау  

Мақсаты: Күздегі 

тұманды бақылау, 

тұманның қайдан 

қайда болатынын 

түсіндіру  

Еңбек: 

Ағаштардың 

түптерін қопсыту  

Қимылды ойын:  

«Біз кішкене 

отбасы» 

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  

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



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Алақанға арналған 

«Кірпі» жаттығуы 

Тікенек допты алақанға 

салып айналдыру  

 

Табанға арналған 

жаттығу  

 Ілгекті жолмен, 

тастардың үстімен 

табандар арқылы жүру 

Әр түрлі 

массажды 

құралдарды 

пайдалану арқылы 

жаттығу жасау  

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Торғайлар мен 

автокөлік  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды дұрыс 

дыбыстауға үйрету; 

ауызша берілген белгіге 

әрекет ету. 

Осылай бола ма?  

Дидактикалық 

міндет. Логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамытуға, айнымалы 

пікірді байқауға 

тәрбиелеу.  

 

 Кезқұйрық  

Дидактикалық міндет. 

Балаларды диалог 

арқылы 

сөйлесугежаттықтыру; 

ауызша белгіге жылдам 

әрекет етуге үйрету.  

 

Вариативтік 

компонент:  

«Қызықты 

логика» 

Тақырыбы: 

«Математикалық 

ребкс-тар мен 

крассворттар 

әлеміне саяхат» 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

«Қандай түстер 

қолданылған» 

Балаларды үлгіге қарап, 

алты түспен қызыл, 

сары, жасыл, көк, қоңыр 

сарғыш, таныстыру 

көзделеді 

«Пішіндер қандай 

болады» 

Мақсаты: Балаларды 

дөңгелек шаршы 

пішіндерімен 

таныстыру  

 «Менің тұлғам» 

Адамның дене 

мүшелерін қол,аяқ, бас 

тұрмыстық және ойын 

әрекетін қыдыру 

тамақтану әр түрлі 

өлшемді үлкен кіші 

білдіретін сөздерді 

түсіну 

Шалқан ойыны:  

Мақсаты:Балалар

мен ойын арқылы 

ертегі мазмұның 

қайталай отырып, 

есте сақтау 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 

 



Балалардың 

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

беру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Желтоқсан  айының 06.12.21 ж - 10.12.21 ж  І апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді» 

Апталық тақырып: «Қыс келді» 

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

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

мерекелік көңіл күй туралытүсінік беру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

06.12.2021 

Сейсенбі 

07.12.2021 

Сәрсенбі 

08.12.2021 

Бейсенбі 

09.12.2021 

Жұма 

10.12.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Балаларды қабылдау.  

Ата-аналармен амандасу. 

Ойын «Мен еңбекқор 

баламын»  

Еңбек туралы әңгімелесу  

Еңбек тапсырмасы:  

Табиғат бұрышында 

еңбек ету, 

 

Бізді қоршаған орта 

жайлы әңгімелесу. 

Картинкалар 

топтамасын қарастыру. 

Жұмбақтар шешу.  

Еңбек тапсырмасы: 

Асханада кезекшілікті 

ұйымдастыру 

Қыстың суретіне қарап 

әңгіме құрастыру  

 

«Еңбек ер атандырады»  

Педагог балалармен 

үйлерінен әкелген 

заттарды қарап, ата-

аналарының, отбасы 

мүшелерінің қандай 

және қайда жұмыс 

істейтіндіктері жайлы 

әңгімелеседі. Еңбек 

тапсырмасы: Гүлдерге 

су құю, түбңн қопсыту. 

Ауа райы туралы 

әңгімелесу. Еңбекқор 

болу үшін қандай бала 

болу керек? Сұрақ 

жауап. Фотосуреттер 

қарау. Жұмбақтар 

шешу. Еңбек 

тапсырмасы: 

Асханада кезекшілікті 

ұйымдастыру. 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Бұл қай кезде болады? 

Дидактикалық міндет. 

Балалардың тәулік 

мезгілдері туралы 

білімдерін нығайту; 

оларға тәуліктің 

тәңертең, күндіз, кеш, 

түн тәрізді 

мезгілдендіру 

«Қапшықта не 

жатыр?» Мақсаты: 

Балалардың зат пен 

пішіндер арасындағы 

ұқсастықты айра білу 

туралы білімдерін 

бекіту. 

«Аттар тұяқтарымен 

тырсылдатады» 

Мақсаты: Балалардың 

артикулияциялық 

аппаратын дамыту. 

Дыбыстық жаттығу 

жасау арқылы 

дыбыстарды анық 

айтуға жаттықтыру 

«Неге (не үшін) оны 

істеу керек?» 

дидактикалық ойыны. 

Мақсаты: еңбекке 

қажеттіні 

қалыптастыру, білімді 

еңбек жағдайларын 

кеңейту. 

«Кім тез шешеді?» 

Тапсырма: берілген 

суреттердің ішінен 

екіншісін тауып ал. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Киіз үй 

сыры» 

Мақсаты: сурет бойынша 

заттар туралы әңгіме 

тыңдау, үлгі бойынша 

әңгіме құастыру  

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: 

«Қазақстаным» 

Мақсаты: Отан сүйгіштік 

сезімдерін, еліміздің 

жетістігіне мақтаныш 

сезімін тәрбиелеу 

ЭКСПО ғимараты мен 

ұлттық мұражай мен 

таныстыру  

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Жүру алға, кері, 

тез,баяу,адымдап, 

жүгіру тез баяу, 

секіру1 аяқпен және 2 

аяқпен. Кедергілер 

арасымен еңбектеу. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «Заттар 

тобын салыстыру, 

теңестіру»  

Мақсаты: Заттарды 

салыстыру ретімен 

бойына, түсіне , 

пішініне қарай қойып 

санауды дамыту. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Жапсыру  

Тақырыбы: «Ұлттық 

киіз өрнегі» 

Мақсаты: Ою-өрнектін 

бірізділігін ескере 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы : «Мүсіндер» 

Мақсаты: Бақша 

маңайындағы 

ескерткіштерді тану 

неден жасалғанын атау. 

Тас және ағаштан 

жасалған мүсіндерді 

сипаттау дағдысын 

қалыптастыру  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: 
«Алақай,қыс келді» 

Мақсаты:  Қыс 

көрінісін естіп 

білуге,оны қимыл 

қозғалыспен бейнелей 

білуге баулу.Қыс 

туралы ән жаттау 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2. Негізгі қимылдар 

жүру, секіру, лақтыру 

жаттығуларын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Әсем 

көйлек» 

Мақсаты: Көйлекті 

бояу және түстерін 

үйлестіруді үйрету 

эстетикалық талғамы 

дамыту  

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру 

3.Отырып допты бір-

біріне домалату, 

биіктігі 40-45см 

жіптін астынан 

еңбектеп өту. Майда 

қар түйірлерін 

нысанға тигізіп 

лақтыруды үйрету. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Екі аяз» 

Мақсаты: «Екі аяз» 

ақыл ойын дамыта 

отырып, сөйлемдердің 

түрлерін қолдануды 

үйрету, ертегі 

мазмұнын әңгімелеу  

Б.б.с: «Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Әмиян»  

Мақсаты:Саусақ 

қыймылдарын дамыта 

отырып қағазды 

бүктеу арқылы амиян 

құрастырып үйрету. 



отырып құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру. Қазақ 

халқының сәндік-

қолданбалы өнерімен 

таныстыру  

қызығушылығын 

арттыру   

 

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Маусымдық 

өзгерістерді бақылау 

Мақсаты: Қыс 

басындағы табиғатты 

өзгерістер туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру.  

Еңбек: Ағаштар түбін 

қармен көму  

Қимылды ойын:  

Қар лақтырып ойнау 

Бақшаны бақылау  

Мақсаты: қыс 

мезгіліндегі бақшада 

болатын өзгерістермен 

таныстыру  

Еңбек: қардан құрлыс 

тұрғызу 

Қимылды ойын:  

«Қу түлкі» 

 Торғайлады бақылау 

Мақсаты: Қыстап 

қалатын құстар жайлы 

білімдерін толықтыру  

Еңбек: Құстар 

қонақтайтын, жем 

шашатын жерді қардан 

тазалау  

Қимылды ойын: 

«Нысанаға тигіз» 

 

Қардың түсуін бақылау  

Мақсаты: Қардың 

қасиеттері туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру  

Еңбек: өз алаңындағы 

ағаш түптерін қармен 

жабу 

Қимылды ойын: 

«Ыстық-суық» 

Ауладағы ағаштарды 

бақылау 

Мақсаты: ағаштар 

туралы білімдерін 

молайту . Ағаштардың 

қысқы бинесін 

бақылауды жалғастыру 

Еңбек жолды қардан 

тазалау  

Қимылды ойын: «Кім 

аққалаға бұрын жетеді» 

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Тыныс алу жаттығулары  

Тыныс алу жаттығулары 

өкпенің жұмысын 

жетілдіріп қан 

айналымын жақсартады  

Кедір-бұдыр 

жолдармен жүріп отыр  

Тбанға массаж өте 

тиімді пайдалы денені 

шынықтырудың түрі 

Құмды, тасты, сулы 

жерлермен жүріп өту. 

Әр түрлі кедергілері 

бар кілемшелерді 

басып жүру 

Велосипед жаттығуы 

Ішпен жату қолдар 

иектің астында.Жоғары 

тартылып еңкею 

тербелу 

Шаңғы жаттығуы 2 

аяқты тізеге бүгіп 

кезекпен созып 

жинау.Табанды төсек 

үстіне үйкеу 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 



Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу 

«Кыс»(сурет қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

  Дидактикалық ойын  

«Дауысынан ажырат» 

Мақсаты: Көзін жұмып 

ортаға бір бала 

шығады мен кіммін 

дегенде даусынан 

ажырату кере. 

Аңғарымпаздыққа 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

Маман жоспары 

бойынша 

 

Дидактикалық ойын: 

«Көңілді таяқшалар» 

Мақсаты: 

балалардың сөздік қорын 

дамыта отырып, таным 

белсенділіктерін және 

саусақ бұлшық етін 

дамыту 

Вариативтік 

компанент:  

«Қызықты логика» 

Тақырыбы: 

«Сандар мен таңбалар 

әлеміне саяхат» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Азиза мен Ахмад 

екеуінен қыстың 

өзгерістері туралы 

әңгімелесу 

 Нұртасқа қыс туралы 

тақпақтарды 

қайталатқызу 

 Дидактикалық ойын:  

«Қыс айырмашылығ» 

Мақсаты: қарды 

қолмен ұстап көру 

арқылы. Қарды 

сипаттау ойлау 

қабілетін дамыту 

Абай аамыздың қыс 

туралы өлеңін жаттату 

Гүлдере су құю, 

шаңын сүрту 

топырағын қопсыту  

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Желтоқсан  айының 13.12.21 ж - 15.12.21 ж  ІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді» 

Апталық тақырып: «Туған өлкем» 

Мақсаты:Балалардың туған жерге деген мақтаныштарын, қызығушылықтарын ояту; 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

13.12.2021 
Сейсенбі 

14.12.2021 
Сәрсенбі 

15.12.2021 
Бейсенбі Жұма 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер 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 

 «Біз балабақшаға 

барамыз»  

«Туған жер» туралы 

әңгімелеу 
Мазмұнды рөлді ойын: 
«Дәрігер»  

Мақсаты:Балалардың сөздік 

қорын дамыту. 

 

  

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Үстел үсті ойыны 
«Бөліктерін тап» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету. 

 

 

Дидактикалық ойын 
«Сыңарын тап» 

Мақсаты: Ұлттық 

үлгідегі киімдер 

жайында түсінік беру. 

жетілдіру. Зейінін 

тұрақтандырып, есте 

сақтау қабілетін 

дамыту 

Дидактикалық ойын 
«Суретті толықтыр» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттерді 

толықтырып 

орналастыра білуге 

үйрету 

 

  



Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Туған 

өлкем» 

Мақсаты: «Туған 

өлкем» Ауыл қала 

сипатын әңгімелеуді 

үйрету  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Шана» 

Мақсаты: «Шана» үлгі 

бойынша сурет салуды 

қалыптастыру  

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-6 

доп арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі қалыпмен 

аттап өту. Түрлі 

жағдайда тепе-теңдікті 

сақтауды үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 4 санымен 

цифрымен танысу. 

Тәуліктің қарама-қарсы 

бөліктерін анықтау 

және тану дағдыларын 

қалыптастыру. Беске 

дейін сана аз көп 

түсінігін үйрету.  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Музыка  

Тақырыбы: 
«Алақай,қыс келді» 

Мақсаты:  Қыс 

көрінісін естіп 

білуге,оны қимыл 

қозғалыспен бейнелей 

білуге баулу.Қыс 

туралы ән жаттау 

. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Сиқырлы 

тон» 

Мақсаты: Көркем 

шығармалар бойынша 

драмалық дағдыларды 

дамыту «Сиқырлы тон» 

ертегі желісін ретімен 

орындау  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы:«Жайнай 

бер,Қазақстаным» 

Мақсаты:  Қазақстан 

елі жайлы түсінік 

беру.Әнді таза,табиғи 

дауыспен айтуға 

тәрбиелеу.. 

 

 

 

 

 

      



Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Қар үстіндегі іздерді 

бақылау  

Мақсаты: балаларды 

қар үстіндегі 

адамдардың, 

жануарлардың, 

құстардың ізін айырып, 

білуге үйрету.  

Еңбек: Құстар үшін 

жемсалғыш жасап, оны 

ағашқа іліп қою жем 

салу  

Қимылды ойын: «Ақ 

қоян» 

Қар жауып тұрған 

құбылысты бақылау  

Мақсаты: қардың 

жауып тұрғанын 

бақылау, ауа райына 

байланысты 

құбылыстарды 

түсіндіру, аязды күнде 

қар жеңіл болады, олар 

ауада би билегендей 

ұшқындап жеделдеп 

жауады  

Еңбек: Ұжым болып 

қарды тазалауға 

қатысады  

Қимылды ойын: 

«Аңшы мен қояндар» 

Қырауды бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

қырауды қалай 

болынын айтып кету. 

Қырау түскен 

ағаштарды бақылау. 

Қырау әдетте күннің 

ашығында пайда 

болады  

Еңбек: бір біріне 

кедергі жасамай жұмыс 

істеуге үрету 

Қимылды ойын: 

«Суыққойлар» 

  

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру  

    

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар, 

дербес әрекет 
Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу 

«Кыс»(сурет қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

 

    

Әңгіме құрастыру 

 «Менің елім 

Қазақстан» 

Мақсаты: 

Вариативтік 

компонент:  

«Алтын асық» 

Маман жоспары 

бойынша 

 

 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Ақпейілмен жеке 

сөйлесу сқұрақтар қою 

тілін жаттықтыру  

Жеке баламен 

жұмыс: 

Амира сәлемдесу 

сұрануды үйрету  

Жеке баламен жұмыс  

Нұрисламға желтоқсан 

желі әнін жаттатқызу 

 

  

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Желтоқсан  айының 20.12.21 ж - 24.12.21 ж  ІІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді» 

Апталық тақырып: «Менің астанам- Нұрсұлтан» 

Мақсаты:Астана қаласымен, мемлекеттік рәміздермен және еліміздің Тұңғыш Президентімен  таныстыру; 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

20.12.2021 
Сейсенбі 

21.12.2021 
Сәрсенбі 

22.12.2021 
Бейсенбі 

23.12.2021 
Жұма 

24.12.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

«Астана туралы 

– Әңгіме құрастыру 

 «Астана-бас қалам!» 

 

 Бейнеролик көру 

«Нұр-Сұлтанның әдемі 

көшелері» 

 

Суреттермен жұмыс 

жүргізу 

Мақсаты: 

Астана туралы не 

білетіндіктерін 

анықтау. 

 

Дидактикалық ойын 
«Дәл осындайды тауып 

ал» 

Мақсаты: 

Балалардың дүние 

танымын кеңейту, 

тілдік қарым-

қатынасты қолдана 

білуге жаттықтыру 

 

Үстел үсті ойыны – 

пазл: 

«тузу жолдарды 

құрастыр» 

Балалармен отан 

туралы әңгімелесу. 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Дид ойын: 
«Үй құрылысының ретін 

көрсет»  

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға жаттықтыру; 

ойлау қабілеттерін, 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту.  

Дидактикалық ойын 
«Зейінді бол» 

Мақсаты: 

Сөздік қорын 

молайту, 

байқампаздық 

қабілеттерін арттыру. 

 

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру.  

«Тапсырманы 

орында»  

Ойынның мақсаты: 
үлкен және аз заттарды 

ажыратуға 

жаттықтыру.  

Саусақ ойындары: 
«Отан от басынан 

басталады» 

Отан туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

 



 

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Менің 

астанама жаңа жыл 

келді» 

Мақсаты: заттар тобын 

білдіретін сөздерді 

балалардың сөздік 

қорына жалпылаушы 

сөздерді түсіну арқылы 

ендіру 

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: «Қысқы 

табиғат» 

Мақсаты: Қысқы 

табиғатты олардың 

қарапайым өзгерістерін 

бақылау дағдыларын 

дамыту адамдардың 

қысқы әрекеттеріне 

балалардың зейін аудару 

дағдыларын 

қалыптастыру  

 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып,біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып,бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «4 

санымен 

цифры.Логикалық 

есептер.Заттарды 

салыстыру» 

Мақсаты: ұзындығы 

және бойынша бірдей 

және екі түрлі 

заттарды салыстыру, 

биіктігі және 

жуандығы бойынша 

бірдей және екі түрлі 

заттарды салыстыру 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Жапсыру  

Тақырыбы: «Шырша» 

Мақсаты: 

Компазицияны 

құрастыру кезінде      

Б.б.с: «Таным» 

1.Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Қысқы 

балабақша ауласы» 

Мақсаты:Бәйтерек 

сәулетті құрылыс 

көркімен таныстыру, 

айналасында өскен ағаш 

түрлерін танып атауын 

қалаптастыру. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан» 

Мақсаты: Туған жерге 

деген сүйіспеншілік 

сезімін дамыту.Халық 

әндерін тыңдату,ұлттық 

музыкалық шығарманы 

зейін қойып тыңдау. 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шыннықтыру 

2. 50см жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірмен алға еңбектеп 

кіруді үйрету.  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы:«Шырша 

шамдары» 

Мақсаты:Жаңа 

жылдық мерекелік 

шамдарды салу 

дағдыларын дамыту. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

3.Қырлы тақтаймен 

жүру. Допты жоғары 

лақтыру, еденге ұру 

және оны қолымен 

қағып алуды үйрету. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Астана» 

Мақсаты: Астана 

жайлы тақпақтар 

жаттауда өлеңдерді 

мағналы, асықпай және 

дыбыстарды  

 

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру  

Тақырыбы: «Зәулім 

үйлер» 

Мақсаты: Құрылыс 

материалдарынан 

зәулім үйлер құрастыру  

 



шамдарды көлемі 

бойынша 

арақатынасын 

ескерумен 

орналастыру. 

Үшбұрыш пішіндерді 

қию дағдыларын 

жетілдіру  

 

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Желді күнді бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

ағаштың тербелуін, 

бұтақтардың 

майысуын, ағаштардың 

жапырақтардың ұшуын 

бақылау  

Еңбек: Ауладағы 

қоқыстарды жинау  

Қимылды ойын: «Доп 

кімде» 

 

Айналадағы табиғат 

құбылыстарын бақылау  

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі табиғат 

құбылыстары туралы 

балаларға мәлімет беру  

Еңбек: Өз бетінше 

тазалық жұмыстарына 

көмектесу  

Қимылды ойын : «Аю» 

Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

атату.Соның ішінде 

бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық және 

тұманды күннің 

ерекшеліктерін 

салыстыру. 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазалау 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр мен қояндар» 

Бұлтты бақылау 

Бақылау: Балаларға 

бұлттар деген не 

екенін, олардың 

неліктен аспанда бірде 

ақырын, бірде тез 

жылжитынын түсіндіру 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазалау 

Қимылды ойын: «Кім 

жылдам»  

Қара қарғаны бақылау. 

Қрағалардың қысқы 

тіршілігін бақылау. 

Басқа құстардан 

айырмашылығын табу  

Еңбек: ойын алаңын 

тазалау  

Қимылды ойын: «Кім 

жылдам» 

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Демалуды қалыпқа 

келтіру  

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық  

Бойымызды жазайық  

Қолымызды созайық  

Жаттығулар жасайық 

Ұқымызды ашайық  

Арқаға арналған 

сауықтыру шаралары 

Аяққа арналған 

жаттығулар  

Велосипед жаттығуы. 

Қол мен аяқты жоғары 

көтеріп, аяқты кезепен 

сермеу 



Шеңберді біз құрайық  

Көріскенше күн жақсы  

Сау саламат болайық 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Достық 

көмек» ойыны 
Ойын 

барысында балаларды 

достық көмек жасаудың 

мәнін тереңіре 

тусініп,бір-біріне 

көмектесугеәрқашан әзір 

болуға тәрбиелеу 

 

Дидактикалық ойын 

«Сиқырлы сандық» 
Мақсаты: 

баланың сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Альбомдар, сюжетті 

картиналар қарастыру, 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

Маман жоспары 

бойынша 

Дидактикалық ойын:  

«Ұзын қысқа» 

Мақсаты: заттарды 

салыстыру, қысқасын 

табу, ұзынын атау 

Вариативтік 

компонент:  

«Қызықты логика» 

Тақырыбы:«Сандар мен 

таңбалар әлеміне 

саяхат» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Балаларға түстерді 

ажыратуды қайталату  

Айшаға қыс 

ерекшеліктерін 

түсіндіру  

Суретке қарап қыс 

туралы әңгіме 

құрастыру  

Нұртас пен Гүлжайнаға 

қысқы ойындар туралы 

сұрау  

Шерханға қыс туралы 

тақпақ жататқызу  

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 



 

 

Желтоқсан  айының 27.12.21 ж - 31.12.21 ж  ІV апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді» 

Апталық тақырып: «Қыс қызықтары» 

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

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

мерекелік көңіл күй туралытүсінік беру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

27.12.2021 
Сейсенбі 

28.12.2021 
Сәрсенбі 

29.12.2021 
Бейсенбі 

30.12.2021 
Жұма 

31.12.2021 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Дидактикалық ойын 

«Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Қысқы бейнені 

орналастыр» 

Мақсаты: қысқы 

құбыластарды 

ажжырата білуге 

тәрбиелеу. 

Қысқы өрнектер 

Суретке қарап әңгіме 

құрау  

 

Дидактикалық ойын 
«Дәл осындайды тауып 

ал» 

Мақсаты: 

Балалардың дүние 

танымын кеңейту, 

тілдік қарым-

қатынасты қолдана 

білуге жаттықтыру 

Дидактикалық ойын:  

«Аққала» 

Мақсаты: пішіндерді 

дұрыс орналастыру, 

кіші,орташа 

ұғымдарын 

қалыптастыру  

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

«Шамдар»  

Мақсаты: қасиеттері 

бойынша заттарды 

топтастыруға, түстерді, 

өлшемдерді ажыратуға 

жаттықтыру; зейіндерін 

дамыту.  

«Қолымда не бар?  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке , үлкен-кіші, 

оң-сол жайлы 

білімдерін бекіту. 

Түйсіну сезімдерін 

дамыту.  

 

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген 

өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру.  

«Тапсырманы 

орында»  

Ойынның мақсаты: 
үлкен және аз заттарды 

ажыратуға 

жаттықтыру.  

«Қай қолымда 

көп»  

Ойынның 

мақсаты: аз және 

көп заттарды 

ажиратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін 

дамыту.  

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Қысқы 

мерекелер» 

Мақсаты: мерекелердің 

атауын атау, 

айырмашылықтарын 

білу. Өзіне ұнайтын 

мерекенің 

ерекшеліктерін айта білу 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: 

Рәміздер,Тұңғыш 

Президерт 

Мақсаты:Туған жерге 

деген сүйіспеншілік 

сезімін 

дамыту.Музыканы 

тыңдау,сезіну,динамикас

ын білу.Ұлттық би 

қимылдарын үйрену. 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Жүгіру кезінде 

сигнал бойынша 

саптағы өз орнын 

тауып алу. Допты 

жерге лақтыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Салыстыру.Геометрия

лық пішіндер.» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді шеңбер, 

шаршы, үшбұрыш 

тануға және атауға 

үйрету түйсінужәне 

көру арқылы заттарды 

салыстырып санау. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Тақырыбы: Бақша 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан» 

Мақсаты: Қазақстанның 

жер аумағында тіршілік 

ететін үй жануарлары 

мен аңдар туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: Қош келдің 

,жаңа жыл! 

Мақсаты:Шығарманы 

аяғына дейін 

тыңдап,әуен сипатын 

ажыратуға 

үйрету.Көтеріңкі көңіл-

күй сыйлау, мерекеге 

қыызығушылықтарын 

тудыру. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Сапқа тұру, сапқа 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Қатарға бір-

бірден сапқа тұру. 

Кегль ойындарына 

үйрету. Бастапқы 

қалыпта дұрыс тұрып, 

допты лақтыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема:"Зимушка зима" 

Цель: 

Продолжать ввести в 

словарь детей слова о 

зиме и зимних 

явлениях в природе. 

Развивать память, 

внимание. Воспитывать 

интерес к изменениям в 

природе 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Сурет салу  

Тақырыбы: «Қар 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

3.8м дейінгі 

қашықтықта заттар 

арасымен тура бағыт 

бойынша 

төртағандап 

еңбектеуді 

қалыптастыру 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Ата мен 

әжемнің ауылына 

саяхат» 

Мақсаты: Ата әженің 

ҚР Тұңғыш 

Президенті 

Н.А.Назарбаев 

жайлы әңгімесін 

тыңдау мен 

адамдардың сезімі 

мен қарым-қатыасын 

көріп, қайталап 

көрсетуді 

қалыптастыру 

 



өнімдері біздің 

мерекелік 

дастарханымызда . 

Мақсаты: 

Пропорцияларды 

сақтап,саусақ пен 

алақан қозғалыстарын 

пайдалана отырып 

бақша өнімдері 

қызанақ пен сәбізді, 

қиярды жасату  

 

жамылған ағаш» 

Мақсаты: Бояу мен 

түстерді тану мен 

ажыратуды 

қалыптастыру  

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен      

Серуеннен 

оралу 
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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Жалпақ 

табандылықтың алдын 

алу мақсатында 

ортопедиялық жол 

бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және 

мәдени гигиеналық 

дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу 

(мысалы: 

Сылдырлайды мөлдір 

су, 

Мөлдір суға қолыңды 

жу. 

Сапта тұрып, бірінен кейін 

бірі тізіліп жүру, жүгіру, аяқ 

ұшымен жүру.  

Шеңбер жасап тұру  

Тік тұрып, қолды алға, 

жоғары, жанға созу,төмен 

түсіру.  

Екі қолды жайып, көбелекке 

ұқсап ұшу, бір орында 

ақырын айналу, қону.  

Қоянша секіру, аюша 

қорбаңдау.  

«Балапандар жем шоқыды» 

жаттығуы: Отыра қалып 

Аяқ сәл алшақ, 

қолымыз иықта, 

алға, артқа есу (3 - 4 

рет) 

2. Қолды алға созып, 

қайшылап қозғалту 

(3 - 4 рет) 

3. «Сағаттың 

тіліндей 

Иіліп оңға бір. 

Сағаттың тіліндей 

Иіліп солға бір». 

.Керуеттегі 

жаттығулар           ( 2-

3 минут) 

Қане, балалар, 

Көздеріңді ашыңдар, 

Кірпіктеріңді 

көтеріңдер. 

Беттеріңді жеңіл 

қимылмен сипаңдар, 

Бір - біріңе 

жымиыңдар, 

Бастарыңды оңға, 

солға бұрылыңдар, 

Ауаны жұтыңдар, 

Шынықтыру шарасы. 

Әдемі ирек 

жолдармен 

Лақтарша біз 

ойнақтап 

Тастан-тасқа секіріп 

Жалаң аяқ жұреміз. 

Табанға біз нұктелі 

Массаж жасау 

білеміз. 

Арнайы жолдармен 

жүру.    ( 2-3 минут) 

 



Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

саусақтарымен еденді 

тырсылдату  

Дем алып, дем шығарып, жай 

жүріспен шеңбер бойы жүру  

содан соң 

жіберіңдер, 

Іштеріңді тартыңдар, 

Көңіл күй көтерілді, 

Кеуделеріңді 

алақанмен сипаңдар, 

Жұдырықты 

қысыңдар, 

Енді біраз ашыңдар, 

Керіліңдер, 

созылыңдар, 

Енді ояндыңдар, 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 
«Табиғат 

құбылыстарын 

ажыратып олардың 

қасиеттерін ата»  

Мақсаты: қасиетіне 

қарай: қар мен 

жаңбырды ажырата білу, 

табиғат құбылыстары 

жөніндегі білімдерін 

бекіту, қатты, жұмсақ, 

ериді, буға айналады. 

Дидактикалық ойын: 

«Жыл мезгілдері» 

Мақсаты: Балаларды 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерінбекіту, 

мезгілдерід 

атаудыүйрету. 

 

Вариативтік 

компанент:  

«Алтын асық» 

Маман жоспары 

бойынша 

«Телефон» 

Мақсаты: Естіген сөзді 

екінші балаға бұлжытпай 

жеткізуге дағдыландыру, 

диологты сөйлеуді 

жетілдіру арқылы сөздік 

қорын молайту. 

Вариативтік 

компонент  

«Қызықты логика» 

Тақырыбы:  

«Геометриялық 

пішіндермен денелер 

патшалығы» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Үстел үсті ойыны - 

«Пазл» 

«Үйшік құрастыру» 

Балалармен ізгі сөз 

айтып әңгімелесу. 

 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Мақсаты:Александр 

құрылыс 

материалдарының 

(текшелер, кірпіштер) 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Мақсаты:Шерханға  

қысқа өлеңдерді анық, 

асықпай айтуға  

үйрету 

Жеке баламен жұмыс:  

Мақсаты:Әміртұрғызыл

ған қарапайым 

құрылыстарды атайды 

және ойыншықтарды 

қолдана  

«Жыл басына 

таласқан 

жануарлар» 
ертегісі.  

М/ы:ертегіні 

сахналауға үйрету. 



негізгі пішінін ажырата 

алуын  үйрету 

отырып ойнауға  үйрету  

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қаңтар айының 03.01.21 ж - 07.01.21 ж  І апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Қысқы табиғат әлемі» 

Апталық тақырып: «Қысқы табиғат» 

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

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 

03.01.2022 
Сейсенбі 

04.01.2022 
Сәрсенбі 

05.01.2022 
Бейсенбі 

06.01.2022 
Жұма 

07.01.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

  Саусақ ойындар 

«Жаңғақтармен ойын» 

Мақсаты: балалардың 

әрқайсысына жаңғақтар 

таратылады. Жаңғақты 

алақанның арасына 

салып, айналдыру 

Дидактикалық ойын:  

«Бұл қай мезгіл» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту. Сөздік қорын 

молайту 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

  «Алақай, қыс келді!» 

Сурет бойынша, әңгіме 

балалардың қыс мезгілі 

және оның 

ерекшеліктері туралы 

түсініктерін кеңейтіп 

беруге үйрету   

Дидактикалық ойын:  

«Апта күндері» 

Мақсаты: Апта 

күндерін қайталау 

 



Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

  Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы :  

«Қысқы орман» 

Мақсаты: Қысқы 

орман жағдайымен 

таныстыру. Қар мұз 

қасиеттерін тәжірибие 

арқылы танып білуін 

жетілдіру. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы:Қысқы 

әуен 

Мақсаты: 
Шығармашылыққа 

баулу.Музыкадағы 

бейнелерді ажырата 

білуге үйрету.Әннің 

сипатын айыру. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Бір орында тұрып екі 

аяқпен секіру, алға 

ұмтыла секіру. 

Гимнастикалық 

орындық арқылы 

еңбектеп өтуді үйрету 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Шырша 

ойыншықтары» 

Мақсат: әртүрлі 

пішіндегі шырша 

ойыншықтарының 

бейнесін салу дағдысын 

қалыптастыру.        

 

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен   Қар үстіндегі іздерді 

бақылау 

Мақсаты: балаларды 

қар үстіндегі 

адамдардың 

жануарлардың 

құстардың ізін айырып, 

білуге үйрету. 

Балаларды байқағыш 

ойлау қаситтерін 

қалыптастырып, 

Қар ұлпаларының 

ұшқындарына бақылау 

жүргізу  

Мақсаты: балаларды 

қар ұшқындарының 

қалай пайда 

болатынын, олардың 

құрлысымен 

таныстыру, сонымен 

бірге балаларды 

байқағыштыққа 

 



толықтыра түсу 

Еңбек: құстар үшін 

жемсалғыш жасап оны 

ағашқа іліп қою, жем 

салу.  

Қимылды ойын: «Ақ 

қоян» 

тәрбиелеу  

Еңбек: қар атжалдарын 

жасауға балаларды 

үйрету  

Қимылды ойын: 

«Ортаға түспек» 

 

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

  Шынықтыру шарасы.      

( 2-3 минут) 

Сәби шақтан бастап біз, 

шынығуды  сүйеміз. 

Ашық күнмен достасып, 

жалаңаяқ жүреміз. 

Қыста, жазда әр дайым, 

айрылмаймыз бәріміз. 

Шынықтыру  жасап біз, 

мықты болып  өсеміз. 

Әртүрлі жолдармен 

жүру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

     

 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 
бойынша) 

Дид-Ойын: 

 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

  Нұртасқа қыстың 

ерекшеліктерін 

қайталату 

 

Зереге қыс туралы 

өлеңді қайталатқызу  

 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Қаңтар айының 10.01.22 ж - 14.01.2022 ж  ІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Қысқы табиғат әлемі» 

Апталық тақырып: «Жануарлар әлемі» 

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

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

пайдасын,тұрмысқа қажеттілігін түсіндіру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

10.01.2022 
Сейсенбі 

11.01.2022 
Сәрсенбі 

12.01.2022 
Бейсенбі 

13.01.2022 
Жұма 

14.01.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Жұмбақ жасыру. 

Басында екі таяғы 

бар, 

Төрт аяғы бар, 

Сегіз тұяғы бар 

Иегінде сақалы бар. 

(Ешкі) 

Дидактикалық ойын: «Үй 

жануарлары мен жабайы 

жануарларды ажырат» 

Ойын шарты:Тақтаға екі бала 

шығып үстел үстінен 

жануарлардың суретін алып, 

үй жануарларын үйдің, ал 

жабайы жануарларды 

орманның астына екі топқа 

бөліп орналастырады. 

«Ненің дауысы» 

дидактикалық ойыны. 

Балалар мұқият үй 

жануарларының 

дауыстарын тыңдап қай 

үй жануарының дауысы 

екенін айтады. 

Өзі ширақ,өзі қу 

Жүрген жері айқай 

шу 

(Түлкі) 

Дидактикалық ойын: 

«Үй жануарларының 

төлдерін тап!» 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Дидактикалық ойын: 

«Өз қорегінді тап» 

Ойын шарты: Ортаға бес 

бала шығады жабайы 

жануарлардың бет-

пердесін тағып.Әр 

жануар өзінің сүйікті 

тағамын тауып алу 

керек. 

Фотосуреттер 

қарастыру 

«Жануарлар әлеміне 

саяхат». 

Фотосуретте 

бейнеленген 

Жануарларды  атау. 

 

«Үй жануарлары мен 

жабай жануарларды 

ата»  

Мақсаты:Үй жануарла

ры мен жабайы 

жануарлар туралы 

білімдерін бекіту. Тез 

ойлау қабілетін,зейінің 

тәрбиелеу,белсенділігін 

артыру.  

 

1. «Үй 

жануарлары»  

Мақсаты: Балаларды 

үй жануарлары мен 

төлдерді ажыратуға,ола

рдың қимылын,қалай д

ыбыстайтынын және 

дене 

мүшелерін суреттер,ола

рды қорғауға 

қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

 

«Жануарларды 

қалай күту қажет?»  

Мақсаты:  Балаларды 

жануарларға 

қайырымдылықпен 

қарауға тәрбиелеу.  

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Жануарлар 

әлемі» 

Мақсаты: әдеби тілде 

сөйлеумен эстетика 

талғамға тәрбиелеу 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Қонжық» 

Мақсаты: Қонжық 

суретін салып бояу 

машығын қалыптастыру  

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-6 

доп арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі 

қалыпмен аттап өту. 

Түрлі жағдайда тепе-

теңдікті сақтауды 

үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «5 саны 

және цифрымен 

танысу.Оң және сол 

жағын айыру.» 

Мақсаты:5 саны және 

цифрымен 

танысу,заттарды 

санауғ салыстыру. 

Кеңістікті ажырату 

бағытын үйрету. 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Қасқыр 

мен жеті лақ» 

Мақсаты: «Қасқыр мен 

жеті лақ» ертегі 

сюжеттері бойынша 

ертегіні драмалау. 

Ертегі желісін ретімен 

орындау  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық»  

2. Музыка 

Тақырыбы:«Біз сені 

сағынамыз,жасыл 

шырша» 

Мақсаты:  Музыкалық 

шығарманың мазмұнын 

түсініп ажырату. 

Шыршамен 

қоштасу,жақсы тілек 

,сөз айтуға тәрбиелеу 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

2.Музыкалық 

сүйемелдеуге сәйкес 

түрлі қарқында әртүрлі 

таныс дене 

жаттығуларын 

орындату. Допты 

жоғары лақтыру, еденге 

ұру және оны екі 

қолымен қағып алуды 

үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

1.Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Жануарлар және 

олардың төлдері»  

жайлы бейне жазба 

көрсетіп, олар жайлы 

білімін дамыту 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

3.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып, біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып, бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема: Мир животных 

Цель:Сформировать 

представления детей о 

домашних животных 

и особенностяхухода 

за ними, 

учитьназывать на 

русском языке. 

 



 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Музыка 

Тақырыбы: Қысқы 

әуен 

Мақсаты: 
Шығармашылыққа 

баулу.Музыкадағы 

бейнелерді ажырата 

білуге үйрету.Әннің 

сипатын айыру. 

. 

 

Тақырыбы: 

«Құлыншақ» 

Мақсаты: Құлын 

мүсінін жасаудың 

әртүрлі тәсілдерін 

жасау  

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен 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 уаырлау 

тартады қалықтап жерге 

түседі, суық күнде қар 

ұшқындары жеделдеп 

жауады. 

Еңбек: Тәрбиеші 

жұмысты әркімге бөліп 

беруге көмектеседі. Бірі 

қарды жинаса, енді бірі 

оны тасиды. 

Мұз сүңгісін бақылау  

Мақсаты: балаларға 

мұздың қаситі туралы 

мол түсінік беру. 

Байқағыштық қасиетті 

қалыптастырып, іске 

баға беріп, қорытынды 

жасай білуге үйрету  

Еңбек: Ойын алаңын 

тазалау  

Қимылды ойын: «Үйсіз 

қалған қоян» 

Қайың ағашын бақылау  

Мақсаты: қайың 

ағашының қысқы 

көркін бақылау. 

Балаларды табиғаттың 

қорғаушысы болуға 

тәрбиелеу 

Еңбек: қайың 

ағашының түбіне қар 

жинау  

Қимылды ойын: «Біз 

көңілді балаы»  

Желді бақылау  

Мақсаты: желдің 

бағытын қапалық 

арқылы анықтау  

Еңбек: Ойын алаңын өз 

беттерінше тазалау 

Қимылды: «Айлакер 

түлкі» 

Алаңдағы ағаштарды  

бақылау  

Мақсаты: балалардың 

ағаштарды қыс 

кезінде қалпын 

анықтап, білімін 

толықтыру  

Еңбек: ағаштардың 

түбін қармен жабу  

Қимылды ойын: 

«Ордағы қасқыр» 



Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қояндар» 

 

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз 

құрайық, 

Көріскенше күн 

жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 

Апта тақырыбына сәйкес 

тақпақтар үйрету. 

 

1.Вариативтік         

компонент:«Ұй 

жануарлар»                     

Мақсаты: Балаларға 

луллия шеңбер арқылы 
сәйкестігін табу қажет. 

Шеңберді айналдырып 

түскен комбинация 
бойынша әңгіме 

құрастырып, оның 

пайдасын айтады. 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

Дид-Ойын: 

 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы:«Геометри

ялық пішіндермен 

денелер патшалығы» 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Амира мен Зереге үй 

жануарлары мен жабайы 

жануарларды ажыратып 

айтқызу  

 

Батырбектен қыс тура 

өлең жаттату 

Жыл мезгілін,апта 

күндерін сүрау  

 

Нұртастан суретке 

қарап қыс мезгілін 

әңгімелету  

Ақпейіл мен Инабатқа 

табиғат бұрышындағы 

гүлдерге су құйғызу 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қаңтар айының 17.01.22 ж - 21.01.2022 ж  ІІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Қысқы табиғат әлемі» 

Апталық тақырып: «Құстар» 

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

кеңейтуге; жануарлар, жәндіктер мен өсімдіктердің барлық түрлерін сақтаудың қажеттілігі туралы түсініктерін 

қалыптастыруға, табиғатпен тікелей байланысты тәжірибені игеруге, қоршаған ортаға ұқыпты қарауды жіне тіршілік ету 

ортасының маңызын түсіну. 

 
Күн тәртібі Дүйсенбі 

17.01.2022 
Сейсенбі 

18.01.2022 
Сәрсенбі 

19.01.2022 
Бейсенбі 

20.01.2022 
Жұма 

21.01.2022 
Балаларды қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар (үстел 

үсті,саусақ және т.б 

) 

 

 

 

Дидактикалы

қ ойын:  

«Өз ұясын 

тап» 

Мақсаты: 

Құстардың 

қайда 

тұратынын,не

мен 

қоректенетіні

н білу  

Үстел үсті ойыны  

Суреттерді құрастыр  

Құстар туралы суреттке 

қарап әңгіме құрау  

Дидактикалық 

ойын:  

«Қай қолымда көп» 

Мақсаты: аз және 

көп заттарды 

ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін 

дамыту  

Дидактикалық ойын:  

«Түрлі – түсті 

жолақтар» 

Мақсаты: түстерді 

атауға, салыстыруға 

жаттықтыру 

Таңертеңгі жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

 

Дидактикалық 

ойын:  

«Ұзын және қысқа» 

Мақсаты: 

өлшемдердің 

қасиеттерін 

қабылдауға үйрету; 

тапсырманы 

орындауға 

жаттықтыру  

Дидактикалық ойын:  

«Жоғарыда  төменде» 

Мақсаты: жоғары-төмен 

ұғымдарын 

пысықтау.Байқағыштықт

ы, зейін, қиялды дамыту  

Дидактикалық 

ойын:  

«Оң және сол» 

Мақсаты:  

Үлкен және аз 

заттарды ажыратуға 

жаттықтыру 

Дидактикалық ойын: 

«Суреттерді 

орналастыр» 

Мақсаты: заттарды 

топтастыруға 

жаттықтыру, өз 

бетінше тапсырманы 

орындауға 

дағдыландыру, ойлау 

қабілетін дамыту 

Дидактикалық ойын:  

«Қалай жүріп нені 

тапқың келеді» 

Мақсаты: Кеңістікі 

бағдарлай білуге 

үйрету. Оң-сол, 

алдында-артында 

ұғымдарын бекіту 

Ұйымдастырылған 

оқу қызметтері 
Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді 

дамыту  

Тақырыбы: 

«Құстар» 

Мақсаты: Жыл 

құстары мен 

қыстап қалған 

құстар жайлы 

әңгіме.Сөйлеу 

барысында 

қабылдау процесін, 

тілдік ойлау 

элементтерін 

дамыту 

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған 

ортамен танысу  

Тақырыбы: :«Бөлме 

құстары мен аула 

құстарына күтім 

жасау» 

Мақсаты: Бөлме 

құстары мен аула 

құстарына күтім 

жасау себебтері 

мен ғажабын 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып,біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып,бір орында тұрып 

секіру. Допты бір-біріне 

төменнен лақтыруды 

үйрету. 

 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика негіздері  

Тақырыбы: : «5 санымен 

танысуды бекіту. Тәулік 

мезгілдері» 

Мақсаты: Балапандарды 

санау салыстыру қанша 

деген сұраққа жауап 

беруді үйрету.Тәулік 

мезгілдерін ажырату. 

 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Жапсыру  

Тақырыбы: «Қарғалар » 

Б.б.с: «Таным» 

1.Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

:«Қыстығы құстардың 

тіршілігі» 

Мақсаты:Қыс 

мезгілінде табиғатты 

бақылау және құстар 

өмірін танып 

сипаттау. 

 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы:Айналам

ыздағы өсімдіктер 

Мақсаты: Әуен 

сазымен қыс көрінісін 

естіп білуге,оны 

қимыл қозғалыспен 

бейнелей білуге 

баулу. 

 

 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шыннықтыру 

2. 50см жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірмен алға еңбектеп 

кіруді үйрету.  

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы:«Балапан» 

Мақсаты:Балапандар 

суретін салуда түсі, 

пішіні көлемін түсініп, 

қолдануды 

қалыптастыру. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

3.Қырлы тақтаймен 

жүру. Допты жоғары 

лақтыру, еденге ұру 

және оны қолымен 

қағып алуды үйрету. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Торғай, 

торғай тоқылдақ» 

Мақсаты: «Торғай, 

торғай торғайсың!» 

тақпақ жаттау мен 

«Торғай мен 

қарлығаш» әңгімесін 

тыңдай білу қабілетін 

дамыту.  

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру  

Тақырыбы: "Құс 

ұясы" 

Мақсаты:Құстарға 

арналған үйшіктерді 

құрастыру әдістерін 

меңгерту. 



түсіндіру Мақсаты: Үш бұрышты 

қиындыларды сопақша 

мен доңгелекке қосып 

құрастырып желімдеу. 

      

Серуенге дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Қар жауып тұрған 

құбылысты 

бақылау 

Мақсаты: қардың 

жауып тұрғанын 

бақылау, ауа 

райына 

байланысты 

құбылыстарды 

түсіндіру, аязды 

күнде 

Қысқы құстарға бақылау  

Мақсаты: Балалардың 

құстар туралы білімдерін 

бақылау.Сұрақ – жауап 

арқылы сөздік қорларын 

дамыту  

Еңбек: Ауладағы қарды 

сыпыру  

Қимылды ойын: «қарды 

жинА»  

Аязға бақылау  

Мақсаты: Балалардың 

қыс мезгілі туралы 

білімдерін бекіту. 

Қоршаған ортаға 

деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу  

Еңбек: Ауладағы 

қарларды жинау  

Қимылды ойын: 

«Қарлы әткеншек» 

 

Қыстайтын құстарды 

құстарды бақлау  

Мақсаты: Қыстайтын 

құстардың аттарын 

анықтау. Олардың 

сыртқы бейнесін, жүріс 

– тұрысын бақылау  

Еңбек: Құстарға жем 

шашуды үйрету 

Қимылды ойын: 

«Байпақ»  

Бұтақтарды бақылау  

Мақсаты: Бұтақтар 

туралы түсінік 

қалыптастыру  

Еңбек: Балалармен 

бірге сынған 

бұтақтарды кесіп алу  

Қимылды ойын: 

«Аққала жасау» 

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  

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

жаттқызу. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз 

құрайық, 

Көріскенше күн 

жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 



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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, дербес 

әрекет 
Қимылды ойын:  

«Бірінші бол» 

Үстел үсті театры: 

«Ертегілер еліне 

саяхат» 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

Суретпен жұмыс: 

Еркін сурет салу 

дағдыларын 

қалыптастыру  

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы:«Геометри

ялық пішіндермен 

денелер патшалығы» 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Алиге қыстың 

ерекшелігін ата 

сұрақ-жауап 

Жеке баламен жұмыс: 

Батырбек пен Амирге 

қыс өлең әнін қайталату  

Жеке баламен жұмыс: 

Нариманға пішіндерді 

ата және түсін 

айтқызу 

Жеке баламен жұмыс: 

Ақпейіл мен 

Айсұлтанға жартысын 

тап ойынын ойнату  

Жеке баламе жұмыс:  

Ахмад пен 

Айсұлтанға 

Жаңылпашты 

жаңылмай айтуға 

дағдыландыру  

Серуенге дайындық Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 
Серуендеу  Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр түрлі 

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың үйге 

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

беру. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қаңтар айының 24.01.22 ж - 28.01.22ж  ІV апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді» 

Апталық тақырып: «Қысқы мерекелер» 

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

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

мерекелік көңіл күй туралытүсінік беру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

24.01.2022 
Сейсенбі 

25.01.2022 
Сәрсенбі 

26.01.2022 
Бейсенбі 

27.01.202 
Жұма 

28.01.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Дидактикалық ойын 

«Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Қысқы бейнені 

орналастыр» 

Мақсаты: қысқы 

құбыластарды 

ажжырата білуге 

тәрбиелеу. 

Қысқы өрнектер 

Суретке қарап әңгіме 

құрау  

 

Дидактикалық ойын 

«Дәл осындайды тауып 

ал» 

Мақсаты: 
Балалардың дүние 

танымын кеңейту, 

тілдік қарым-

қатынасты қолдана 

білуге жаттықтыру 

Дидактикалық ойын:  

«Аққала» 

Мақсаты: пішіндерді 

дұрыс орналастыру, 

кіші,орташа 

ұғымдарын 

қалыптастыру  

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

Асың асың асыңа 

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

«Шамдар»  

Мақсаты: қасиеттері 

бойынша заттарды 

топтастыруға, түстерді, 

өлшемдерді ажыратуға 

жаттықтыру; зейіндерін 

дамыту.  

«Қолымда не бар?  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке , үлкен-кіші, 

оң-сол жайлы 

білімдерін бекіту. 

Түйсіну сезімдерін 

дамыту.  

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген 

өлшемдерді 

салыстыруға 

«Тапсырманы 

орында»  

Ойынның мақсаты: 
үлкен және аз заттарды 

ажыратуға 

жаттықтыру.  

«Қай қолымда 

көп»  

Ойынның 

мақсаты: аз және 

көп заттарды 

ажиратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 



 жаттықтыру.  қабілеттерін 

дамыту.  

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Қысқы 

мереке-Думанды қыс»   

Мақсаты:мерекелердің 

атауын атау, 

айырмашылықтарын 

білу. Өзіне ұнайтын 

мерекенің 

ерекшеліктерін айта білу.    

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы:«Қарша қыз 

бен аққала»  

Мақсаты:Би қимылдарын 

қайталату,музыкалық 

ойын әрекеттеріне 

талпындыру 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

1.Жүгіру кезінде 

сигнал бойынша 

саптағы «Қысқы 

мерекелер»   

Мақсаты:мерекелерді

ң атауын атау, 

айырмашылықтарын 

білу. Өзіне ұнайтын 

мерекенің 

ерекшеліктерін айта 

білу.          өз орнын 

тауып алу. Допты 

жерге лақтыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: Тақырыбы: 

 «Реттік санау.Оң және 

сол жақ» 

Мақсаты: Үйренген 

сандарын реттік 

санауға жаттықтыру. 

Кеңістік бағыттарын 

ажырату 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы:  «Тәуелсіз 

Қазақстан» 

Мақсаты:Қазақстанны

ң жер аумағында 

тіршілік ететін үй 

жануарлары мен аңдар 

туралы ұғымдарды 

қалыптастыру. 
 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: Жануарлар 

әлемі 

Мақсаты: Музыкаға сай 

әр жануардың қимылын 

келтіріп орындауды, 

шығармашылық 

белсенділіктті 

дамыту.Орындаушылық 

қаблеттерін жетілдіру. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

2.Сапқа тұру, сапқа 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Қатарға бір-

бірден сапқа тұру. 

Кегль ойындарына 

үйрету. Бастапқы 

қалыпта дұрыс тұрып, 

допты лақтыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі 

Тема:"Птицы наши 

друзья". Цель:дать 

представление о 

разнообразии 

птицах,обогатеть 

словарный 

запас,развивать 

мышление.Воспитыват

ь бережное отношение 

к природе. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Сурет 

Тақырыбы:Аққала 

Мақсаты: дөңгелек 

пішіндерді салу арқылы 

аққаланы бояу. 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене 

шынықтыру  

3.8м дейінгі 

қашықтықта заттар 

арасымен тура бағыт 

бойынша 

төртағандап 

еңбектеуді 

қалыптастыру. 
 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы:Ақ боран 

(Өлең оқып беру) 

МАқсаты: Қысқы 

табиғат 

құбылыстарын 

ажырату, өлең 

мәтінінен  боранды 

сипаттаған сөздерді 

табу,мағанасын 

ажырату. 



3. Мүсіндеу  

Тақырыбы: 

Тақырыбы:Тұздалға

н бақша өнімдері» 

Мақсаты:Пропорциял

арды сақтап, саусақ 

пен алақан 

қозғалыстарын 

пайдалана отырып 

бақша өнімдері 

қызанақ пен сәбізді, 

қиярды жасату. 

Көгілдір түспен қыс 

мезгілін бейнелеуді 

үйрету. 

  

      

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен      

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  

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Жалпақ 

табандылықтың алдын 

алу мақсатында 

ортопедиялық жол 

бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және 

мәдени гигиеналық 

дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу 

(мысалы: 

Сылдырлайды мөлдір 

су, 

Мөлдір суға қолыңды 

жу. 

Сапта тұрып, бірінен кейін 

бірі тізіліп жүру, жүгіру, аяқ 

ұшымен жүру.  

Шеңбер жасап тұру  

Тік тұрып, қолды алға, 

жоғары, жанға созу,төмен 

түсіру.  

Екі қолды жайып, көбелекке 

ұқсап ұшу, бір орында 

ақырын айналу, қону.  

Қоянша секіру, аюша 

қорбаңдау.  

«Балапандар жем шоқыды» 

жаттығуы: Отыра қалып 

Аяқ сәл алшақ, 

қолымыз иықта, 

алға, артқа есу (3 - 4 

рет) 

2. Қолды алға созып, 

қайшылап қозғалту 

(3 - 4 рет) 

3. «Сағаттың 

тіліндей 

Иіліп оңға бір. 

Сағаттың тіліндей 

Иіліп солға бір». 

.Керуеттегі 

жаттығулар           ( 2-

3 минут) 

Қане, балалар, 

Көздеріңді ашыңдар, 

Кірпіктеріңді 

көтеріңдер. 

Беттеріңді жеңіл 

қимылмен сипаңдар, 

Бір - біріңе 

жымиыңдар, 

Бастарыңды оңға, 

солға бұрылыңдар, 

Ауаны жұтыңдар, 

Шынықтыру шарасы. 

Әдемі ирек 

жолдармен 

Лақтарша біз 

ойнақтап 

Тастан-тасқа секіріп 

Жалаң аяқ жұреміз. 

Табанға біз нұктелі 

Массаж жасау 

білеміз. 

Арнайы жолдармен 

жүру.    ( 2-3 минут) 

 



Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

саусақтарымен еденді 

тырсылдату  

Дем алып, дем шығарып, жай 

жүріспен шеңбер бойы жүру  

содан соң 

жіберіңдер, 

Іштеріңді тартыңдар, 

Көңіл күй көтерілді, 

Кеуделеріңді 

алақанмен сипаңдар, 

Жұдырықты 

қысыңдар, 

Енді біраз ашыңдар, 

Керіліңдер, 

созылыңдар, 

Енді ояндыңдар, 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 
Ойындар, 

дербес әрекет 
«Табиғат 

құбылыстарын 

ажыратып олардың 

қасиеттерін ата»  

Мақсаты: қасиетіне 

қарай: қар мен 

жаңбырды ажырата білу, 

табиғат құбылыстары 

жөніндегі білімдерін 

бекіту, қатты, жұмсақ, 

ериді, буға айналады. 

Дидактикалық ойын: 
«Жыл мезгілдері» 

Мақсаты: Балаларды 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерінбекіту, 

мезгілдерід 

атаудыүйрету. 

 

Вариативтік 

компонент:  

«Алтын асық» 

Маман жоспары 

бойынша 

«Телефон» 

Мақсаты: Естіген сөзді 

екінші балаға бұлжытпай 

жеткізуге дағдыландыру, 

диологты сөйлеуді 

жетілдіру арқылы сөздік 

қорын молайту. 

Вариативтік 

компонент  

«Қызықты логика» 

Тақырыбы: 

«Геометриялық 

пішіндермен денелер 

патшалығы» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Үстел үсті ойыны - 

«Пазл» 

«Үйшік құрастыру» 

Балалармен ізгі сөз 

айтып әңгімелесу. 

 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Мақсаты:Александр 

құрылыс 

материалдарының 

(текшелер, кірпіштер) 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Мақсаты:Шерханға  

қысқа өлеңдерді анық, 

асықпай айтуға  

үйрету 

Жеке баламен жұмыс:  

Мақсаты:Әміртұрғызыл

ған қарапайым 

құрылыстарды атайды 

және ойыншықтарды 

қолдана  

«Жыл басына 

таласқан 

жануарлар» 
ертегісі.  

М/ы:ертегіні 

сахналауға үйрету. 



негізгі пішінін ажырата 

алуын  үйрету 

отырып ойнауға  үйрету  

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ақпан айының 31.01.22 ж - 04.02.2022 ж  І апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Бізді қоршаған әлем» 

Апталық тақырып: «Ғажайыптар әлемі» 

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

дамытуға ,адамгершілік нормаларын сезінуге ,төзімділікті және әртүрлі адамдарға құрмет танытуды қалыптастыруға ықпал етеді.  

Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

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

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

көрсету. Жағымды жағдай орнату. 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Суретпен әңгіме:  

«Қыс мезгілінің 

ерекшеліктерін сурет 

арқылы сипаттау» 

Сергіту сәті: 

«Не деу керек» 

Әннің әуенімен 

қималдар жасату 

 

Сөздік ойын:  

«Қимылды көрсет» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілеттерін 

дамыту  

Қимылды ойын:  

«Зейінді бол» 

Мақсаты: Күрделі 

геометриялық суреттен 

үшбұрышты, шеңберді, 

төртбұрышты көрсете 

білу  

Дидактикалық 

ойын: 

«Топтап жина» 

Мақсаы: 

Балаларды 

топтай білуге 

және оларды 

санай білуге 

үйрету 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

 
Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

«Егер онда 

ойыны» 

Мақсаты: айтылған 

сөзді 

жалғастыруды 

үйрету  

Дидактикалық ойын: 
«Қиындыларды 

біріктір» 

Мақсаты: берілген 

қиындылардан суреттер 

құрастыру 

Дидактикалық 

ойын:  

«Зымыран ұшыру» 

Мақсаты: Тыныс 

алуды жақсарту 

шапшаңдығын 

дамыту,  

Дидактикалық 

ойын:  
«Көңілді баспа» 

Мақсаты: Ептілікті 

жылдамдықты дамыту 

Дидактикалық ойын:  

«Жұлдызды аспан 

әлем» 

Мақсаты: балалардың 

алдына аспан 

болатын және жерде 

болатын денелердің 

арасынан тек аспанда 

болатын денелерді 

табу  



 

     

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Б.б.с «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Бізді 

қоршаған әлем»  

Мақсаты: Заттар 

тобын білдіретін 

сөздерді балалардың 

сөздік қорына 

жалпыалуыш сөздерді 

түсіну арқылы ендіру  

(ойыншықтар,қысқы 

киім,аяқ киім,жиһаз) 

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Компьютер,теледида

р» 

Мақсаты:Үйдегі 

компьтер,теледидар 

туралы білімдерін  

қалыптастыру және 

оларды пайдаланудың 

кейбір қарапайым 

ережелерімен 

таныстыру. 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар. 

Доптарды 

домалату,Қағып 

алу,лақтыру. 
 

Б.б.с: «Таным» 

2.Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «Реттік 

санау.Санды затпен 

сәйкестендіру.» 

Мақсаты:Реттік 

санауды 

жалғастыру.Нешінші  

деген сұраққа жауап 

таба білуге үйрету. 

Заттардың сыңарларын 

қою негізінде 

салыстырып ,тендігін 

немесе тенсіздігін  

анықтау іскерліне 

жаттықтыру. 

 

Б.б.с: 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Теңіз 

әлемі». 

Мақсаты:Балықтар, 

малюскалар мен 

қаралдар туралы 

түсінік беру,олардың 

өсу,тамақтану 

қимылдауы жайлы 

бақылау жасау. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы.«Ғажайып 

қыс» 

Мақсаты Әуен сазына 

ілесіп қыс 

көріністерін қимыл-

қозғалыспен бейнелей 

білуге баулу,әнді 

әсерлі етіп айтуға 

үйрету 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар таяқтың 

астынан оң және сол 

бүйірмен алға еңбектеп 

кіру. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Қысқы аула» 

Мақсаты:  Бояуды 

таңдау және сурет салу 

әдістерін  

пысықтау,шығармашыл

ық танытып аула 

суретін өз ойынан 

құрап салуды 

қалыптастыру 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

Ежаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары –төмен 

кезектескен  

қадаммен өрмелеу. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Таныс 

ертегі.» 

Мақсаты:Ертегіні 

баяндау ерекшелігін 

байқауды жетілдіру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Пойыз» 

Мақсаты:Құрылыс 

материалдарынан 

поезд құрастыруды 

үйрету 



«Шығармашылық» 

3.Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Аквариумдағы 

балықтар» 

Мақсаты:Ұжымдықма

змұндыкампозициясын

ы 

құрастыру.Дөңгелектер 

мен сопақтарды 

қию,төртбұрышты  екі 

бөлікке қию,жіңішке 

жолақтарды 

көлденеңінен қию 

дағдыларын 

қалыптастыру.Желімме

н жұмыс жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Аязды бақылау  

Мақсаты: Балалардың 

қыс мезгілі туралы 

білімдерін бекіту. 

Қоршаған ортаға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу 

Еңбек: ауа сыпырушыға 

көмектесу 

Қимылды ойын:  

«Қарлы әткеншек» 

Қыстайтын құстарды 

бақылау 

МАқсаты: Қыстайтын 

құстардың аттарын 

анықтау. Олардың 

сыртқы бейнесі жүріс 

түрысын бақылау 

Еңбек: Құстарға жем 

шашуды үйрету 

Қимылды ойын: 

«Барабанды соқ» 

Бұтақтарды бақылау  

Мақсаты: Бұтақтар 

туралы түсінік 

қалыптастыру  

Еңбек: Балалармен 

бірге сынған 

бұтақтарды кесіп алу  

Қимылды ойын: 

«Аққала жасау» 

Қысқы ағаштарға 

бақылау  

Мақсаты: 

Балалардың ағаштар 

туралы білімдерін 

бақылау. Сұрақ 

жауап арқылы 

сөздік қорларын 

дамыту  

Еңбек: Ауладаға 

қарды сыпыру 

Қимылды ойын 

«Қарды жина» 

Қарды бақылау:  

Мақсаты: Қардың 

түсін білуге 

мұздай жылы 

екенін ажыратып 

ұстап көру 

арқылы ойларын 

дамыту  

Еңбек: Ойын 

алаңындағы 

қарларды тазалау  

Қимылды ойын:  

«Байпақ» 



Серуеннен 

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

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

 
Түскі ас Мәдениетті тамақтануға баулу. Келген асты алдыңа 

                                                      Таусып іш қалдырма  

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

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

ұйқыға жатқызу 
Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Басымызға арналған 

жаттығуларды орындау  

Барлық дене мүшемізге 

арналған 

жаттығуларды орындау 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  

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

дербес әрекет 

Суретпен жұмыс:  

Еркін сурет салу 

дағдыларын 

қалыптастыру 

Үстел үсті театры 

«Ертегілер әлеміне 

саяхат» 

Воративтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Дидактикалық ойын:  

«Қандай ойыншық» 

Мақсаты: Балалар 

өздері жақсы көретін 

ойыншықтары туралы 

айтып береді  

Вариативтік 

компонент  

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Талас 

жаттығулар» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:  

Алиге Ақпейілге 

тақпақтарын жаттатқызу 

Жеке баламен жұмыс:  

Амираға сурет 

арқылы сөздерді 

қайталату  

Жеке баламен жұмыс:  

Нұртас пен Нариманға 

бір бірінің артына 

тұруға үйрету, 

қайталату 

Жеке баламен жұмыс:  

Гүлжайна мен Азизаға 

қыс туралы өлеңдерін 

жаттату 

Айқын мен 

Айсұлтанға 

артық кем 

ұғымын 

тапсырмалар 

арқылы бекіту 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 



 
Балалардың 

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

беру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ақпан айының 07.02.22 ж - 11.02.2022 ж  ІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Бізді қоршаған әлем» 

Апталық тақырып: «Көліктер» 

Мақсаты:Балаларға өздеріне таныс көлік түрлерін салыстырып ажыратып айтып беруге үйрету. Әртүрлі көлік құлдарының түрлі мамандық 

иелерін туралы білімін кеңейту 

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 

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

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

көрсету. Жағымды жағдай орнату. 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Дидактикалық ойын:  

«Жер, су, әуе» 

балаларға көлік 

түрлерін көрсетіледі ал 

олар оны карточка 

арқылы көрсетеді 

Дидактикалық ойын:  

«Не артық» 

Балалардың алдына үш 

сурет қойлады балалар 

оның ішінен артық 

затты алып тастайды  

Дидактикалық ойын: 

«Өз көлігіне отыр» 

Балаларға таратылған 

билеттер бойынша 

балалар өздерінің 

көліктеріне отырады 

Музыкалық әуен 

арқылы 

 

Тақпақ 

Бағдаршам 

Ашса кезек үш көзін  

Айтты деп үш сөзін: 

Тоқта! Сақтан! Жол 

ашық!  

Жүрме жолға таласып  

Дидактикалық 

ойын:  

«Бағдаршамның 

белгілерін ата» 

Балалар 

Дымбілместің 

қоржынындағы 

белгілердің 

мағналарын 

түсіндіреді  

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

 



Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Сергіту сәті: 

Бип-бип, бип дейді  

Жолдан былай кет 

дейді 

Күшікті басуға, 

басуға 

болмайды,болмайд

ы. 

Суретпен әңгіме:  

«Қыс мезгілінің 

ерекшеліктерін сурет 

арқылы сипаттау» 

Дидактикалық 

ойын:  

«Көлікті аяқта» 

Балалар көліктердің 

жетпейтін бөліктерін 

салады, атап береді 

Дидактикалық 

ойын: «Артығын 

тап» 

Суреттер салынған 

плакаттан 

көліктерге қатысы 

жоқ заттарды 

белгілеу 

 

Қимылды ойын ойын:  

«Өз гаражынды тап» 

Әуен арқылы 

машинаның рөлін 

ұстап балалар жүреді 

әуен тоқтағанда 

рөлінің түсіне сай 

гаражын табу керек 

     

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. 

Сөйлеудідамыту 
Тақырыбы: 

«Көліктер» 

Мақсаты: Сөздік 

қорын көліктерді 

сипаттайтын атаулары 

мен қасиеттерін 

білдіретін зат  

есімдерімен байыту. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылы

қ» 

2. Сурет салу  
Тақырыбы: «Шана» 

Мақсаты:Үлгі 

бойынша 

ерекшелігін,пішінін  

ескере отырып сурет 

салуға үйрету. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Доптарды 

домалату қағып алу 

,лақтыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «Сан мен 

цифрды 

сәйкестендру.Кең тар» 

Мақсаты: Санды 

цифрмен сәйкестендіре 

білуге, цифрды тани 

білуге үйрету. Көлемді 

бағдарлауды үйрену, 

кең тар ұғымдарын 

меңгерту. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Төрт  

дос» 

Мақсаты:Шығарма 

кейіпкерлерінің 

әрекеттерін орындау 

адамгершілік 

қасиеттерді бағалауға 

үйрету. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы:Қыс 

қызығы  

Мақсаты: 

Музыкаға 

қызығушылықтарын 

арттыру.Шығарманың 

сипатын білу, 

эмоциясын ояту. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Түрлі 

бағытта жүгіру,затты 

қағып алып жүгіру.  

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Таза ауа» 

Мақсаты:Ауа туралы 

түсінік беру оны 

денсаулыққа әсерін 

таныстыру.Көліктер 

ауаға қандай зиян 

келтіреді жіне ауаны 

тазарту жолдарын 

көрсету. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар. (2-2,5 м 

арақашықтықта оң, 

сол қолмен лақтыру.) 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема:"Транспорт  

Цель: Учить называть 

транспорт и части 

автомобиля на 

русском языке,Уметь 

группировать 

транспорт по 

назначению 

(пассажирский, 

грузовой, 

специальный), 

способам 

передвижения 



3. Музыка 

Тақырыбы 

.«Калинка»,«Валенки»

Мақсаты:Музыканы 

тыңдап ,ырғақты сезіне 

білуге баулу.Қыс 

көріністерін қимыл –

қозғалыспен бейнелей 

беруге үйрету. 

Тақырыбы: 

"Құмыралар" 

Мақсаты:Домалақтау 

және шымшыл 

созу,сылау әдістерімен 

құмыраны жасау 

дағдысын дамыту. 

 

(воздушный, водный, 

наземный). 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Қарлы күнді бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

ағаштардағы қарлар 

даланы аппақ түске енуі  

Еңбек:  

Ауладағы қарды күреу 

Қимылды ойын: «Аю 

мен қояндар» 

Айналадағы 

құбылыстарын 

бақылау  

Мақсаты:Қыс 

мезгіліндегі табиғат 

құбылыстары туралы 

балаларға мәімет беру  

Еңбек: Ауа сыпырушы 

апайға көмектесу  

Бұтақтарды бақылау  

Мақсаты: Бұтақтар 

туралы түсінік 

қалыптастыру  

Еңбек: Балалармен 

бірге сынған 

бұтақтарды кесіп алу  

Қимылды ойын: 

«Аққала жасау» 

Қысқы ағаштарға 

бақылау  

Мақсаты: Балалардың 

ағаштар туралы 

білімдерін бақылау. 

Сұрақ жауап арқылы 

сөздік қорларын 

дамыту  

Еңбек: Ауладаға қарды 

сыпыру 

Қимылды ойын «Қарды 

жина» 

Шырша ағашын 

бақылау  

Мақсаты: 

Балаларға сөздік 

қорын толықтыру 

балаларды 

шыршаға жақын 

апарып, ол 

туралы тақпақ 

жұмбақтарын 

еске түсіріп айту 

Еңбек: Ойын 

алаңында,ы 

қарды тазалау 

Серуеннен 

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

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

 
Түскі ас Мәдениетті тамақтануға баулу. Келген асты алдыңа 

                                                      Таусып іш қалдырма  

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

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



ұйқыға жатқызу 
Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Басымызға арналған 

жаттығуларды орындау  

Барлық дене мүшемізге 

арналған 

жаттығуларды орындау 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  

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

дербес әрекет 

Дидактикалық ойын:  

«Заттарды салыстырып» 

Бірдейлерін табуға және 

кеңістікті бағарлай білуге 

үйрету 

Дидактикалық ойын:  

«Көрпені жамауға 

көмектес» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндермен 

таныстыру 

геометриялық 

пішіндерді 

орналасқан орыны 

бойынша таба білу  

 

Воративтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Дидактикалық ойын:  

«Дүкен» 

Мақсаты: Зейін мен 

байқампаздық қабілетін 

жетілдіру. 

Вариативтік 

компонент  

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Талас 

жаттығулар» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:  

Мадина мен Алиге 

тақпақтарын жаттатқызу 

 Жеке баламен 

жұмыс:  

Инабатқ пен Зереге  

сурет арқылы 

сөздерді қайталату  

Жеке баламен жұмыс:  

Амир мен Амираға кері 

санауды қайталату 

Жеке баламен жұмыс:  

Гүлжайна мен Азизаға 

қыс туралы өлеңдерін 

жаттату 

Айқын мен 

Айсұлтанға 

артық кем 

ұғымын 

тапсырмалар 

арқылы бекіту 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

беру. 

 

 

 



 

 

Ақпан айының .14.02.22 ж - 18.02.2022 ж  ІІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Бізді қоршаған әлем» 

Апталық тақырып: «Электроника әлемі» 

Мақсаты:Тұрмыстық техника, оның қолданылуы туралы білімдерін жетілдіру олардың атқаратын қызметтерімен таныстыру  

Күн тәртібі Дүйсенбі 

14.02.2022 

Сейсенбі 

15.02.2022 
Сәрсенбі 

16.02.2022 
Бейсенбі 

17.02.2022 
Жұма 

18.02.2022 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

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

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

көрсету. Жағымды жағдай орнату. 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Сергіту сәті:  

Тоқтар сымның бойымен 

жүгіреді тоқтаусыз  

Топқа жарық сыйлайды 

барлығына ұнайды 

Дидактикалық ойын:  

«Электротехникалық 

тұрмыстық заттарды 

ажырат» 

Көптеген ыдыс 

аяқтардын суреттері 

көрсетіледі, соларды 

ажыратады  

Дидактикалық ойын: 

«Тазалық құралдарын 

ата» 

Мақсаты: Балаларға 

тазалық құралдарын 

таныстыра отырып, 

оларға атауларын атауға 

үйрету 

Дидактикалық ойын: 

«Не көрдің» 

НЕ білді? Тұрмыстық 

заттармен топ 

бөлмесінің жиқаздары 

мен ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін жетілдіру 

және салыстыруға 

үйрету 

Дидактикалық 

йын:  

«Кімнің құралы» 

Мақсаты: 

балалардың 

танымдық 

қызығушылықтар

ын қалыптастыру  

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

 
Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын : 

«Болады болмайды» 

Мақсаты: ойлау 

қабілеттерін дамыта 

отыра сөздік қорын 

молайту  

 

Дидактикалық ойын: 

«Адамдар мен көлік 

жүргізушілер» 

Мақсаты: балаларды 

есте сақтау қабілеттері 

мен зейіндерінің одан 

ары қарай дамыту  

Дидактикалық ойын:  

«Кім тапқыр» 

Мақсаты: Сөздік 

қорын толықтыра 

отыра 

шапшаңдылыққа 

баулу  

Дидактикалық ойын:  

«Ағашты тап» 

Мақсаты: балалардың 

есте сақтау 

қабілеттерінің 

жетілдіру ағаштардың 

атауын анық айтуға 

үйрету  

Дидактикалық ойын:  

«Даусынан таны » 

Мақсаты: Тындау есті 

қабілеттерінің одан 

ары қарай жетілдіру  

 



     

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді 

дамыту  
Тақырыбы: 

«Электроника.» 

Мақсаты: Сөздік 

қорын тұрмыстық 

электротехника 

заттардың 

атауларымен 

байыту,олардың 

тауларын,заттардың 

қолданысын 

түсіндіру. 

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған орта 
Тақырыбы: 

«Табиғат аясындағы 

ережелер.» 

Мақсаты:Адамдарды

ң іс-әрекетіне 

зейіндерін аудару 

дағдыларын дамыту. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар Тізесін бүгіп 

тұрып  аяқтарды 

кезекпен 

көтеру,өкшемен 

таяқтың арқанның 

ұстіне ,аяқтың ұшымен 

еденге сүйене 

отырып,қырындап 

жүру,аяқтың 

саусақтарымен жіпті 

жинау. 

 

Б.б.с: «Таны» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Шар,текше,цилиндр

» 

Мақсаты:Беске дейін 

санауды жалғастыру. 

Шар,текше,цилиндр 

сияқты геометриялық 

денелермен танысу, 

бөлме ішінен ұқсас 

заттарды табу. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Жапсыру  

Тақырыбы: «Тефаль» 

Мақсыты:Шайнек 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

 «Күн қуаты мен 

электр шамын 

салыстыру.» 

Мақсаты:Жарық 

түнде адамдар 

еңбегінің нәтежесінде 

болатынын меңгерту. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы: 

«Көктем жаршысы 

құстар» 

Мақсаты: Вокалдық 

және аспаптық 

музыкаға 

қызығушылықтарын 

арттыру. Күйші-

компазитор 

Н.Тілендиев туралы 

түсінік беру.Әсерлі 

реңдерді 

ажырату.Құстар 

туралы білімдерін 

молайту 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар Жүруді  

жүгірумен,секірумен 

кезектестіріп ,бағытты 

қарқынды өзгертіп 

жүру.Допты екі 

қолымен басынан 

асыра және бір 

қолымен кедергі 

арқылы лақтыру  (2 м 

арақашықтықта.) 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы:«Телефон

»Мақсаты: Үлгі 

бойынша ерекшелігін, 

пішініні,ескере отырып 

сурет салуға үйрету. 

 

 

 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар Бөрене 

гимнастикалық 

орындық арқылы 

еңбектеп өту. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2.Көркем әдебиет  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Электр 

құралдары.» 

Мақсаты:Жайлы 

әңгімелерді тыңдап 

,мазмұндап бере 

алуды жетілдіру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру 

Тақырыбы:"Қағаз 

әмиян" 

Мақсаты:Қағазды 

бүктеу арқылы әмиян 

жасауды үйрету. 



қиып,жапсыру,қағаз 

бетінде екі бөліктен 

құрасытру,одан кейін 

оларды желімдеу 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Қар үстіндегі іздерді 

бақылау  

Мақсаты:Балаларды қар 

үстіндегі адамдардың, 

жануарлардың 

құстардың ізін айырып 

білуге үйрету 

Еңбек: Ауладағы 

қарларды тазалау  

Қимылды ойын: «»  

Қар ұлпаларын 

бақылау  

Мақсаты: балаларды 

қар ұшқындарының 

қалай пайда 

болатынын, олардың 

құрылысымен 

таныстыру сонымен 

бірге балаларды 

байқағыштыққа 

тәрбиелеу  

Еңбек: Өз бетінше 

тазалық жұмыстарын 

жүргізу  

Қимылды ойын: 

«Аңшы мен қояндар » 

Қар жауып тұрған 

көрністі 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  

Еңбек: қар атжалдарын 

жасауға балаларды 

үйрету  

Қимылды ойын: 

«Ортаға түспек» 

Мұз сүнгісін бақылау  

Мақсаты:Балаларға 

мұздың қасиеті 

туралы мол түсінік 

беру, байқағыштық 

қасиеті 

қалыптастырып іске 

баға беріп, 

қортынды жасай 

білуді үйрету 

Еңбек; бір біріне 

кедергі жасамай 

жұмыс істеуге 

үйрету  

Қимылды ойын: 

«Суыққойлар» 

Қара қарғаны 

бақылау  

Мақсаты: 

Қарғалардың 

қысқы 

тіршілігінің 

бақылау. Басқа 

құстардан 

айырмашылығын 

табу. Сыртқы 

түрі, даусы, 

жүрісі  

Қимылды ойын: 

«Үйсіз қалған 

қоян» 

Еңбек: Қайың 

ағашының түбіне 

қар жинау 

Серуеннен 

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

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

 
Түскі ас Мәдениетті тамақтануға баулу. Келген асты алдыңа 

                                                      Таусып іш қалдырма  

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

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



ұйқыға жатқызу 
Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Басымызға арналған 

жаттығуларды орындау  

Барлық дене мүшемізге 

арналған 

жаттығуларды орындау 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  

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

дербес әрекет 

Дидактикалық ойын: 

«Үйдің есігін жабайық» 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндер жайлы 

білімдерін  бекіту, 

пішіндерді атауға, 

ажыратуға жаттықтыру  

Дидактикалық ойын: 

«Қар қандай» 

Доп арқылы тәрбиеші 

допты лақтырып 

қарға байланысты 

сөздер айтқызады  

Воративтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Дидактикалық ойын: 

«Шатаспақ» 

Қыстап қалған 

жануарлардың 

ерекшеліктеріне 

тоқталу сурет бойынша 

әңгіме құрастыру ойлау 

қабілеттерінің дамыту 

 

 

Вариативтік 

компонент  

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Талас 

жаттығулар» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:  

Алимен жеке сөйлесу 

сұрақ қою тілін 

жаттықтыру  

 Жеке баламен 

жұмыс:  

Батырбекке 

сәлемдесу, сұрануды 

үйрету 

Жеке баламен жұмыс:  

Түстерді ажырату 

үйрету  

Жеке баламен жұмыс:  

Айшаға қыс 

ерекшеліктерін 

түсіндіру 

Айқын мен 

Азизаға 

пішіндерді сұрау  

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

беру. 

 

 

 

 



 

Ақпан айының .21.02.22 ж - 25.02.2022 ж  ІV апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Бізді қоршаған әлем» 

Апталық тақырып: «Мамандықтың бәрі жақсы» 

Мақсаты: Балалардың әр түрлі мамандықтар туралы білімдерін толықтыру. Жұмыстың мазмұнымен, мағынасымен 

айырықшаланатын мамандық әлемінің түрлілігі туралы түсінік қалыптастыру  

Күн тәртібі Дүйсенбі 

21.02.2022 

Сейсенбі 

22.02.2022 
Сәрсенбі 

23.02.2022 
Бейсенбі 

24.02.2022 
Жұма 

25.02.2022 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

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

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

көрсету. Жағымды жағдай орнату. 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Жұмбақ: 

Іш ауырса, тіс ауырса 

Бізге дәрі береді  

                         Дәрігер 

 

Дидактикалық ойын:  

«маман иелерін тап» 

Балаларға ар түрлі 

маман иелерінің 

құралдарының ішінен 

дәрігер аспазшы 

полиция шаштараз 

мамандарының 

құралдарын дұрыс 

тауып берулері керек 

Тәртіп, заңды сақтайды  

Ел сенімін ақтайды 

                         Полиция 

Сергіту сәті:  

Жел соғады гугу 

Жаңбыр жауды тырс 

тырс  

Жаңбыр басылды күн 

ашылды 

Мамандық 

иелерінің 

суреттерінің 

құралдарының 

жылдам 

құрастыру  

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жаттығулар жасау. 

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

 
Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын:  

«Сөйлеп тұрған кім» 

Балалар біз қазір мына 

сөздерді естіп қандай 

мамандық сөйлеп 

тұрғанын 

анықтайықшы 

 

Дидактикалық ойын:  

«Жыл мезгілдері» 

Мақсаты: балалардың 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін бекіту 

мезгілдерді атауларын 

үйрету қыс, көктем, 

жаз, күз  

Дидактикалық ойын:  

«НЕ ҚАЙДА ӨСЕДІ » 

Мақсаты: балалардың 

өсімдіктер жөніндегі 

білімдерін бекіту 

заттар арасындағы 

кеңістік 

байланыстарын 

Дидактикалық ойын  

«Нан дастарханға 

қалай кееді» 

Мақсаты: Бейдайды 

қалай өсіру одан 

қалай жасау 

жөніндегі 

Дидактикалық ойын: 

«Жалпы атауын ата» 

Балалрға заттарды 

жеке жеке таныта 

келе ең соңында 

заттардың жалпы 

атауын бір сөзбен 

ойлана оытырып 



анықтау дағдысын 

дамыту  
балалардың 

білімдерін 

толықтырып 

жүйелеу  

шешуді тапқырлыққа 

шапшаңдыққа баулу  

 

     

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді 

дамыту 
Тақырыбы:  

Тақырыбы:«Маманд

ықтар»  

Мақсаты: Әңгімеге 

қатысу және тілді 

түсіну, тыңдау 

біліктерін,көлемі 

шағын мамандықтар 

жайлы тақпақтарды 

жатқа айтуын 

қалыптастыру. 

 
Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 
.«Көктем жаршысы-

құстар»Мақсаты: 

Вокалдық және 

аспаптық музыкаға 

қызығушылықтарын 

арттыру. Күйші-

компазитор 

Н.Тілендиев туралы 

түсінік беру.Әсерлі 

реңдерді 

ажырату.Құстар 

Б.б.с: «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар Бір-бірінен  

қашық қойылған 

үрлеген 5-6 доп арқылы 

кезекпен,қолдың түрлі 

қалпымен аттап өту. 
 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы:  

«Есептік , реттік санау, 

Сан мен цифрды 

салыстыру.»  

Мақсаты:Заттар тобын 

есептік санау,реттік 

санауды 

жалғастыру.Тәуліктің 

қарама-қарсы 

бөліктерін анықтау 

және  тану дағдыларын 

қалыптастыру:  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Аспазшы.» 

Мақсаты: 

Мамандықпен 

таныстыру, бақша 

асханасына саяхат 

жасау. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

«Көтеріңкі көңіл-күй» 

Мақсаты: 

Музыкалық шығарма 

туралы өз пікірлерін 

білдіруге 

икемділіктерін 

дамыту.Музыкалық 

сүйемелдеумен ән 

салу.Дыбыстардыңжо

ғары-төмендігін 

сезіну.  

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар 

футбол.Берілген 

бағытта допты 

домалату.Допты 

қақпаға домалату. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема: 

Все профессии важны 

Цель: 

Учить правильно, 

называть на русском 

языке профессии: 

продавец, строитель, 

парикмахер, врач, 

повар. Закрепить в речи 

правильное 

произношение 

согласного звука «ч». 

Развивать связную 

речь. 

 

Б.б.с: 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар .Қатарға 

бір-бірден 

сапқа,шеңберге 

тұру.Қатар 

екеуден,үшеуден 

тұрып сапты 

қайтадан құру. Бағдар 

бойынша теңелу,оңға 

солға айналу, 

бұрылыстарды 

ажырату  және 

жақындату. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Емхана мен кіші 

маркет.» 

Мақсаты:Емдеу  

орталығы мен кіші 

маркет  

орталығындағы 

мамандықтар 



туралы білімдерін 

молайту. 
Тақы Тақырыбы: 

«Көлік.» 

Мақсаты:Бірнеше 

бөліктерден  құралатын 

көлік түрін 

мүсіндеу,оның 

пропорцияларын  

сақтау,бөліктерді 

біріктіруді меңгерту. 

 

«Шығармашылық» 

3. Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Қалпақты сәндеу.» 

Мақсаты:Ербаланың 

ұлттық бас киімімен 

таныстырып отырып 

,оған өрнек салуды 

үйрету. 

 

қызметін ойын 

түрінде драммалау. 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Қарлы күнді бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

ағаштардағы қарлар 

даланы аппақ түске енуі  

Еңбек:  

Ауладағы қарды күреу 

Қимылды ойын: «Аю 

мен қояндар» 

Айналадағы 

құбылыстарын 

бақылау  

Мақсаты:Қыс 

мезгіліндегі табиғат 

құбылыстары туралы 

балаларға мәімет беру  

Еңбек: Ауа сыпырушы 

апайға көмектесу  

Бұтақтарды бақылау  

Мақсаты: Бұтақтар 

туралы түсінік 

қалыптастыру  

Еңбек: Балалармен 

бірге сынған 

бұтақтарды кесіп алу  

Қимылды ойын: 

«Аққала жасау» 

Қысқы ағаштарға 

бақылау  

Мақсаты: Балалардың 

ағаштар туралы 

білімдерін бақылау. 

Сұрақ жауап арқылы 

сөздік қорларын 

дамыту  

Еңбек: Ауладаға қарды 

сыпыру 

Қимылды ойын «Қарды 

жина» 

Шырша ағашын 

бақылау  

Мақсаты: 

Балаларға сөздік 

қорын толықтыру 

балаларды 

шыршаға жақын 

апарып, ол 

туралы тақпақ 

жұмбақтарын 

еске түсіріп айту 

Еңбек: Ойын 

алаңында,ы 

қарды тазалау 

Серуеннен 

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

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

 
Түскі ас Мәдениетті тамақтануға баулу. Келген асты алдыңа 

                                                      Таусып іш қалдырма  

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



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

ұйқыға жатқызу 
Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Басымызға арналған 

жаттығуларды орындау  

Барлық дене мүшемізге 

арналған 

жаттығуларды орындау 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  

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

дербес әрекет 

Дидактикалық ойын:  

«Заттарды салыстырып» 

Бірдейлерін табуға және 

кеңістікті бағарлай білуге 

үйрету 

 Дидактикалық ойын:  

«Көрпені жамауға 

көмектес» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндермен 

таныстыру 

геометриялық 

пішіндерді 

орналасқан орыны 

бойынша таба білу  

 

Варативтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша)  

 Дидактикалық ойын:  

«Дүкен» 

Мақсаты: Зейін мен 

байқампаздық қабілетін 

жетілдіру. 

Вариативтік 

компонент  

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы:  

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:  

Мадина мен Алиге 

тақпақтарын жаттатқызу 

 Жеке баламен 

жұмыс:  

Инабатқ пен Зереге  

сурет арқылы 

сөздерді қайталату  

Жеке баламен жұмыс:  

Амир мен Амираға кері 

санауды қайталату 

Жеке баламен жұмыс:  

Гүлжайна мен Азизаға 

қыс туралы өлеңдерін 

жаттату 

Айқын мен 

Айсұлтанға 

артық кем 

ұғымын 

тапсырмалар 

арқылы бекіту 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

беру. 

 

 

 

 



Наурыз айының .31.02.22 ж - 04.03.2022 ж  І апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «"Қазақстан халқының салттарымен дәстүрлері» 

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

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

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

көрсету. Жағымды жағдай орнату. 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Тәрбиешінің балалармен 

қарым-қатынасы:  

«Көктем мезгіліндегі 

өзгерістер» туралы жеке 

әңгімелесу 

Аналарды сүйеміз, 

Ақылын ойға түйеміз 

Әжені де ардақтап  

Әдеппен бас иеміз 

Аялап алақан,  

Әлпештеп өсірген. 

Аяулы жан анам,  

Қатемді кешірген.  

Ел жатқанда жатпаған,  

Мен деп тыным 

таппаған 

Бақыты үшін балаңның,  

Аман сау бол, ақ 

мамам! 

Дидактикалық ойын:  

«Гүл беру» 

Мақсаты: Әр түрлі 

гүлдердің түсін 

пішінін атауын 

ажыратуға тәрбиелеу 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

 
Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Гүлдер әлемі» 

Мақсаты: Бірлесе 

құрастыру барысында 

сыйластық қарым-

қатынас орнату. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Әжемнің оюы» 

Мақсаты: «Қошқар» 

мүйіз оюын тану, ою 

құрастыруды үйрету  

Дидактикалық ойын:  

«Әдемі өрнектер» 

Мақсаты: Балалардың 

геометриялық пішіндер 

мен түстер жайлы 

білімдерін бекіту  

Дидактикалық ойын:  

«Суретші» 

Мақсаты: Есте сақтау 

қабілетін дамыту 

Дидактикалық ойын:  

«Өрнекті ата» 

Мақсаты: Оюдағы 

өрнектерді атау, 

орнына қоя білу 

іскерлігін бекіту  

     

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көктем» 

Мақсаты:Мағынасы 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

1. Жапсыру  

Тақырыбы: «Ұлттық 

ыдысты безендіру.» 

Б.б.с «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Тұсау 

кесу салты» 

Мақсаты: 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

Б.б.с: «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

.Негізгі қимылдар. 

Жүру, алға,кері,тез 

,баяу,адымдап,жүгіру 



қарама-қарсы антоним 

сөздерді балалардың 

сөздік  қорына 

ендіру,сөзге 

қызығушылықтарын 

дамыту. 

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: 

«Ұлттық киімдер.» 

Мақсаты:Ұлт 

тық киімді,тұрмысты 

заттар мен әшекейлерді 

безендірумен   

таныстыруды 

жалғастыру. 

 

Мақсаты:Ұлттық ою-

өрнекті қию 

,арасындағы 

арақашықтықты 

сақтауды,пішінін 

ескере отырып 

жапсыру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері  

Тақырыбы:«Сандард

ы салыстыру,сол 

жағында, оң жағында 

.» 

Мақсаты:Цифрды 

тани білуге үйрету,оң 

және сол жағын 

ажыратуға үйрету, 

пішіндер туралы 

туралы түсініктерін 

жетілдіру. 

 

Б.б.с «Денсаулық» 

3. Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Көлденең 

және көлбеу 

орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Халқымыздың жас 

сәбилерді өсіру үшін  

қолданатын 

салттарының бірімен 

таныстыру. Ұлттық 

құндылықтарға 

баулу.Ата-анаға  

сүйіспеншілік 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы:.«Анашым,м

ерекеңмен» 

Мақсаты: Тақпақтар 

мен әндерден үзінді  

айту,көктемді қонаққа 

шақыру. 

 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Орта 

жылдамдықпен жүруді 

кезектестіре отырып 

,40-50 метрге 

жүгіру.Табан мен 

алақанға сүйеніп төрт 

тағандап еңбектеу. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы:«Көктемгі 

бақ.» 

Мақсаты: Ағаштар 

мен гүлдерді 

ерекшеліктеріне ескере 

отырып,салуға үйрету. 

 

 

тез баяу,секіру 1 

аяқпен және 2 

аяқпен.Кедергі 

арасымен еңбектеу. 

 

Б.б.с «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Бесікке 

салу.» 

Мақсаты:Салтын 

түсіне білуге .Таныс 

шығармаларды 

суреттерден 

танып,мазмұны 

бойынша  сұрақтарға 

жауап беру біліктерін 

бекіту. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы:"Кейіпке

р" 

Мақсаты:Табиғи 

заттардан ертегі 

кейіпкерін жасау. 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Ауа райын бақылау Күнге бақылау жасау Желге бақылау жасау  Аспанға бақылау Қардың алғашқы 



жасау. Көктем 

мезгіліндегі 

ерекшеліктерді 

бақылайды. Топырақты 

тұқым салуға 

дайындайды 

Қимылды ойын:  

«Қасқыр мен лақтар» 

 

Күннің маңыздылығын 

түсіндіру. Күн көзінің 

көктем кезіндегі 

белсенді өзгерісін 

көруге үйрету. Гүл 

тұқымын топыраққа 

егу  

Қимылды ойын:  

«Күн мен бұлт» 

 

Көктемгі жел 

құбылмалы.Желдің 

аспандағы бұлттарға 

олардың қозғалысына 

әсерін тигізетінін айту 

Қимылды ойын:  

«Қақпақ пен таяқ» 

 

жасау. Балалардың 

көктемгі аспанға назар 

аударуларын талап 

ету.Ерекшеліктерін 

айту  

Ойын алаңын тазалау  

Қимылды ойын:  

«Қазым, Қазым 

қаңқылда!» 

еруіне бақылау жасау. 

Балалардың назарын 

қардың алғашқы 

еріген тұстарына 

пудару .Күн 

сәулесімен жарық 

жердің тұстары тез 

еритіндігі туралы 

балалардың түйсігіне 

түю.  

Ойын алаңындағы 

ұсақ тастарды жинау 

Қимылды ойын:  

«Жүгір-отыр-жүгір!» 

Серуеннен 

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

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

 
Түскі ас Мәдениетті тамақтануға баулу. Келген асты алдыңа 

                                                      Таусып іш қалдырма  

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

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

ұйқыға жатқызу 
Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Басымызға арналған 

жаттығуларды орындау  

Барлық дене мүшемізге 

арналған 

жаттығуларды орындау 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен жүру  

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



Ойындар, 

дербес әрекет 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам» 

Мақсаты: балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

Дидактикалық ойын:  

«Тірі және өлі 

табиғат» 

Мақсаты: Тірі және 

өлі табиғатты 

ажырата білуге 

үйрету  

Варативтік компанент  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Ертегі бұрышына 

қызығушылық 

танытады; 

«Мақта қыз 

«ертегісінтыңдайды. 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 
«Танграм. Пифагор» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жүмыс:  

Инабат пен Батырбекке 

көктем туралы өлең 

жаттатқызу 

Жеке баламен жұмыс: 

Ахмад пен Алиге ана 

туралы өлең жаттату  

Жеке баламен жұмыс: 

Айдынға гүлдердің 

атауын атауға үйрету 

Амираға көктем туралы 

тақпақ жаттатқызу 

 

Айсұлтанға сурет 

бойынша әңгімелету 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наурыз айының .07.03.22 ж - 11.03.2022 ж  ІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «Ертегілер елінде» 

Мақсаты: Ертегі кейіпкерлері туралы білімдерін кеңейту; ойлау, қайта жаңғырту еске түсіру арқылы қиялдай білуге үйрету; ертегілер 

арқылы балаларды адамгершілікке, мейрімділікке және адалдыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

07.03.2022 
Сейсенбі 

08.03.2022 
Сәрсенбі 

09.03.2022 
Бейсенбі 

10.03.2022 
Жұма 

11.03.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

сездіру. Баланың бүгінгі көңіл күйі, оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге 

баулу.  

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Дидактикалық ойын:  

«Бұл қай ертегі» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін дамыту,  

  Дидактикалық ойын: 

«Табиғат 

құбылыстарын 

ажыратып олардың 

қасиеттерін ата» 

Мақсат: Қасиетіне 

қарай қар мен 

жаңбырды ажырата 

білу, табиғат 

құбылыстары жөніндегі 

білімдерін бекіту  

 

Дидактикалық ойын:  

«Бұл қай кезде киеді» 

Мақсаты:Әр жыл 

мезгілінде қандай 

киімдер киетінін 

баяндату арқылы сөздік 

қорларын молайтып, 

ауыз екі сөйлеуге баулу 

Дидактикалық ойын  

«Жыл мезгілдері» 

Мақсаты: Балалардың 

жыл мезгілдері 

туралы білімдерін 

бекіту, мезгілдердің 

атауларын үйрету  

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын:  

«Бұл қай ертегі» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін дамыту, 

 Дидактикалық ойын:  

«Немен қоректенеді» 

Мақсаты: Заттарды 

көріп сипаттау арқылы 

балалардың 

сезімталдығын дамыту, 

қоршаған орта жайлы 

танымдарын кеңейту, 

сөздік қорын дамыту 

Дидактикалық ойын:  

«Рет-ретімен 

орналастыр» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін дамыту 

ойынға деген 

қызығушылығын 

арттыру 

Дидактикалық ойын:  

«Төлін тап» 

Мақсаты:  

Үй жануарлары мен 

ажыратуға, оларға 

қамқоршы болуға 

тәрбелеу. 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с 

«Шығармашылық» 

1. Сурет салу  

Тақырыбы: «Ертегідегі 

әтеш» 

Мақсаты: Құстың пішіні 

мен түс ерекшеліктерін 

ескере отырып, салуға 

үйрету.  

 

Б.б.с «Қатынас» 

2. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Көктемгі 

гүлдер»  

Мақсаты: Есту зейінін 

және тілдегі дыбыстарды 

дұрыс айту біліктерін 

жетілдіру. Тілде 

сөйлемдердің әр түрлі 

түрлерін қосымшаларды 

қолдануды 

қалыптастыру 

 

 

 

 
Б.б.с: «Қатынас» 

1. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Ертегі 

үйшік» 

Мақсаты: Мазмұнда 

сахналық 

қойылымдарға кейіпкер 

бейнесін (қасқыр, аю, 

түлкі, қоян, түйе ) 

сомдауды үйрету  

 

Б.б.с 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы.«Әжемді 

жақсы көремін,ертегі 

айтып беретін» 

Мақсаты Ертегілерді 

тыңдап ондағы 

сиқырлы дыбыстарды 

еске 

сақтауды,жануарлардың 

би қимылдарын 

ұқсатуға «Бауырсақ» 

әнін тыңдату. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Допты 

жоғарға лақтыру,еденге 

ұру және оны  екі 

қолымен қағып алу. 
 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Қу түлкі» 

Мақсаты: Мүсіндеудің 

таныс тәсілдерін 

пайдалана отырып 

мүсіндеуді дамыту  

 

Б.б.с: «Таным» 

3.  

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Жәндіктер 

әлемі» 

Мақсаты: Бақылау  

(қоңыз, көбелек, 

шыбын) кейбір 

Б.б.с «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Заттардың 

арасымен оарға тиіп 

кетпей жүру және 

жүгіру.Команда 

бойынша сапқа  

тұру.Кшкене 

қапшықты төбесіне 

қойып,ұзын тақтаймен 

жүру. 

 Б.б.с «Қатынас» 

Орыс тілі 

Тема. В гостях у 

сказки, мир театра 

Цель Воспитывать 

интерес к народному 

творчеству, развивать 

спасобность к 

восприятию 

произведений 

различного жанра. 

Обогатить словарный 



жәндіктер туралы 

құмырсқа қарапайым 

түсінік беру  

запас детей новыми 

словами. 

ҰҚСеруенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Жерді бақылау  

Мақсаты: Жер бірнеше 

қабаттардан 

тұратындығын, олардың 

ең беткі қабатты-

топырақ екендігін айтып 

түсіндіру  

Еңбек: Жердегі 

қоқыстарды жинап аула 

сыпырушы апайға 

көмектесу  

Қимылды ойын:  

«Кім тезірек?» 

 

 Теректерді бақылау  

Мақсаты: Теректің 

құрылысы-тамыры, діңі, 

бұтағы жапырақтарын 

көрсете сипаттау. 

Еңбек: Теректердің 

түптерін қопсытып, 

оларға су құю. 

Қимылды ойын:  

«Доппен ұрып алу» 

Ұшып келген құстарды 

бақылау  

Мақсаты: Көктем 

құстары жайлы 

білімдерін бекіту. 

Құстарға деген 

қамқорлыққа тәрбиелеу  

Еңбек: Құстарға ұя 

жасау 

Дидактикалық ойын:  

«Құстарды топқа бөл» 

Ауладағы бұталар мен 

өсімдіктерді бақылау  

Мақсаты: Бұталар мен 

кез келген 

ағаштардың тіршілік 

иелері екендігі туралы 

түсініктерін тиянақтау  

Еңбек: Ауладағы 

сынған ағаш 

бұталарын жинау, 

бұталар түбін тазалау 

Қимылды ойын:  

«Кім аталған ағашқа 

тез жетеді» 

Серуеннен 

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

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

Өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру.  
 

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

 
Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар 

 Аяқ қолға арналған 

жаттығулар 

Табанға арналған 

жаттығулар 

Арқаға арналған 

жаттығулар 

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

әңгімелесу.  



Ойындар, 

дербес әрекет 
«Қолымда не бар?» 

ойыны. 

Мақсаты. Мынадай 

ұғымдарды пысықтау: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, үлкен-кіші, оң-

сол; кеңістік түсінікті 

пысықтау, қимылды, 

түсіну сезімдерін дамыту. 

 Варативтік компонент  

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Ойын: 
Кімнің заттары?» 

(Балабақша заттарын 

анықтау); 

 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы:«Танграм. 

Пифагор» 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Азаматқа «Жеті лақ» 

ертегісін айтқызу  

 Жеке баламен жұмыс:  

Амираға Ертегілер 

өлеңін жаттатқызу  

Жеке баламен жұмыс:  

Айша мен Зереге 

«Шалқан» ертегісіндегі 

киіпкерлерді айтқызу 

және рөлді сомдау 

Жеке баламен жұмыс: 

Шерхан  мен 

Мадинаға табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерге күтім 

жасауды үйрету  

 

Серуенге 

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

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наурыз айының .14.03.2022 ж - 18.03.2022 ж  ІІІ апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «Өнер көзі халықта» 

Мақсаты: Балаларды-патриотыққа тәрбиелеу. Басқұр туралы әңгімелеу, оның ерекшеліктерімен таныстыру. Қазақстан халқының және 

басқа елдердің салт-дәстүрлерімен, өнерімен таныстыру  

Күн тәртібі Дүйсенбі 

14.03.2022 
Сейсенбі 

15.03.2022 
Сәрсенбі 

16.03.2022 
Бейсенбі 

17.03.2022 
Жұма 

18.03.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру.  

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Үстел үсті ойыны: Бұл 

кімге керек? Мақсаты: әр 

түрлі заттарды көрсетіп, 

аттарын ататып, олардың 

еңбекте қолданылуы 

туралы түсіндіру, 

мамандықтармен 

таныстыру. 

Дидактикалық ойын: 

Қуыршақтарға арнап 

дастархан әзірлейік 

Мақсаты : балаларды 

дастарханды дұрыс, 

мәдениетті әзірлеуді 

үйрету. Үстел жаюға 

арналған заттардың 

атын атату. Этика 

(әдеп) ережелерімен 

таныстыруБалалардың 

адамгершілік 

тәрбиелерін 

қалыптастыру. 

Дидак ойын: Неге (не 

үшін) оны істеу керек? 
Мақсаты: еңбекке 

қажеттіні 

қалыптастыру, білімде 

еңбек жағдайларын 

кеңейту. 

«Басбармақтай 

балақай» Мақсаты: 
Балалардың саусақ 

икемділігін жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

 

Саусақ ойыны 

Дидактикалық ойын: 

Кім болам? Мақсаты: 

әр түрлі заттарды 

көрсетіп, аттарын 

ататып, олардың 

еңбекте қолданылуы 

туралы түсіндіру, 

мамандықтармен 

танысты 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын:  

«Суретшілер» 

Мақсаты: Әр түрлі 

түстерді ажырата білуге 

тәрбиелеу 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не артық» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту. Сөздік 

қорларын молайту 

Қимылдық ойын:  

«Бұл кім» 

Мақсаты: Көру сипап 

сезу мүшелерін дамыту 

Қимылды ойын: 

«Қоянға сәбіз бер»                                              

Шарты:Екі қоян 

отырады. 3м 

қашықтықта екі 

баланың көзін 

орамалмен байлап, 

қолдарына сәбіз 

ұстатады. Балалар 

сәбізді қоянның аузына 

апарып салу керек. Көзі 

байланған балалар 

қоянның аузын таба 

алмай күлкілі жағдайға 

ұшырайды. 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балалар 

жаңылтпаштарды   

дұрыс әр жылдамайтуға 

үйрету. 

шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Наурыз» 

Мақсаты:Тілдегі 

сөйлемдердің әртүрлі 

түрлерін,қосымшаларды 

қолдануды дамыту. 

 

Б.б.с: «Әлеумет» 

2. Қоршаған орта  

Тақырыбы:  

«Көктемдегі табиғат 

құбылыстары.» 

Мақсаты:Таныстыру,та

биғатты аялау жолдарын 

меңгеру. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Гимнастикал

ық қабырға  бойынша 

жоғарғы-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу,оң аралықтан 

сол аралыққа ауысу. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Заттардың кеңістікте 

орналасуының 

тәуелсіздігі.Заттарды 

көлемі бойынша 

салыстыру» 

Б.б.с: «Таным» 

1 Жаратылыстану  

Тақырыбы:  

«Ою өрнектер» 

Мақсаты:Қазақ 

халқының қол өнердегі 

өсімдіктер жануарлар 

бейнесін  (құс 

қанаты,қызалдақ,қос 

мүйіз,түйе табан.) 
 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы:  

«Наурыз  мерекесі» 

Мақсаты:  

Балаларға наурыз 

мерекесі туралы 

мәлімет беру,салт-

дәстүрмен таныстыру. 

Мерекені 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Заттарды 

алысқа лақтыру (3,5-6,5 

метрден кем емес) 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы:  

«Наурыз дастарханы» 

Мақсаты: Өрнекті 

түсіндіре 

отырып,дастархан 

ортасына  гүл 

салу,шеттеріне 

симметриялық өрнек 

қос мүйізді салуды 

Б.б.с «Денсаулық» 

1. Дене тәрбиесі  

.Негізгі қимылдар.Өз 

беінше сапқа 

тұру,шеңбердегі өз 

орын табу  (бағдары 

бойынша) дағдыларын 

қалыптастыру.Допты 

екі қолымен 

арқаннан,тордан өткізе 

лақтыру дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Көктемгі 

мерекелер.»  

Мақсаты:Көркем 

шығармаларда түрлі 

өмірлік жағдаяттар 

;мереке, әзіл мазмұнын 



Мақсаты: Заттарды     

кеңістіктің әртүрлі 

бағытта орналасуын 

ажырату, 

пысықтау.Заттарды 

кккөлемі бойынша 

салыстыру, үлкен кіші  

екенін ажырату. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Әсем 

кілем сәндік.» 

Мақсаты:Компазиция

ларды өз ойынша 

орындау дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

музыкамен,саз 

аспаптарында ойнаумен 

байланыстыру. 

 

 

үйрету. 

 

түсініп айтып беруін 

дамыту. 
 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Қызғалдақ.» 

Мақсаты:Қағаздан 

бүктеу арқылы 

қызғалдақ жасауды 

үйрету. 

ҰҚСеруенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен      

Серуеннен 

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

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

Өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру.  

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



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз 

құрайық, 

Көріскенше күн 

жақсы 

Сау саламат болайық!. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

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

әңгімелесу.  
Ойындар, 

дербес әрекет 

Апта тақырыбына сәйкес 

тақпақтар үйрету. 

 

 Варативтік компанент 

Алтын асық 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Дид-Ойын: 

 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

Вариативтік компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: «Шым-

шытырман жолдар» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламе жұмыс:  

Абылайға пішіндерді 

қайталатқызу 

Жеке баламен жұмыс:  

Азамат пен Нұртасқа  

Апта күндерін 

қайталату 

Жеке баламен жұмыс: 

Гүлжайнаға суретке 

қарап көктем мезгілі 

туралы әңгімелету  

 

Жеке баламен жұмыс:  

Айша мен Зереге 

«Шалқан» ертегісіндегі 

киіпкерлерді айтқызу 

және рөлді сомдау 

Жеке баламен жұмыс: 

Шерхан  мен Мадинаға 

табиғат бұрышындағы 

гүлдерге күтім жасауды 

үйрету  

 

Серуенге 

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

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 



 

Наурыз айының .21.03.2022 ж - 25.03.2022 ж  ІV апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «Нұр төккен, гүл көктем» 

Мақсаты: Көктем мезгілін сипаттау, балаларды табиғат тамашаларымен таныстыру. Табиғат ерекшеліктері мен өзгерістеріне бақылау 

арқылы тілдерін дамыту, табиғатты аялауға, табиғаттың әсемдігін, сұлулығын көре, сезе білуге тәрбиелеу  

Күн тәртібі Дүйсенбі 

21.03.2022 
Сейсенбі 

22.03.2022 
Сәрсенбі 

23.03.2022 
Бейсенбі 

24.03.2022 
Жұма 

25.03.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру.  

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

   «Ненің 

дауысы?»Мақсаты: 

Жануарлар туралы 

білімдерін бекіту, 

жануарлардың дауысын 

ажыратуға үйрету. 

Шарты: Бір бала 

шығып бір жануардың 

дауысын келтіреді, 

қалған балалар қай 

жануардың 

дауысыекенін ажырата 

 

Сенде не бар? 

Мақсаты: Сұрақты 

түсініп затты дұрыс 

атап, жауап беруге 

үйрету. Шарты: 

Мұғалім заттарды 

балаларға таратып 

беріп, сенде не бар? 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

   Дидактикалық 

ойын«Көпір» 

Мақсаты: Байланыстыр

а сөйлеуге үйрету, 

етістіктерді белсендіру, 

ойлау қабілетін 

дамыту. 

 

Дидактикалық 

ойын: «Өз жұбыңды 

тап » 

Мақсаты:Санды 

көру,есту және дұрыс 

қабылдау 

қабілеттерін, ойлау 

вариативтілігі сияқты 

танымдық үдерістерін 

дамыту. 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

 

 

 

 Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Табан мен 

алақанға сүйеніп төрт 

тағандап еңбктеу.50см 

жоғарғы көтерілген 

арқанның астынан 

еңбектеу. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема: Весна красна 

Цель: Уточнить 

познание детей о 

праздниках, рассказать 

о пробуждении 

природы весной. Учить 

слова и выражение, 

обозначающие 

весенние праздники . 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Б.б.с «Денсаулық» 

1. Дене тәрбиесі  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.20-25 см 

биіктіктен секіру;бір 

орында 

тұрып,ұзындыққа 4-6 

сызықтың үстінен 

секіру (сызықтардың 

арақашықтығы 40-

50см ) 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Адасқан 

құмырсқа.»  

Мақсаты:Ертегісін 

саханалауда 

шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 



3. Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Құмырадағы 

гүлдер.» 

Мақсаты: Қағаз бетіне 

тұтастай  бағдарлай 

отырып ,мазмұнды 

композиция салу 

дағдыларын дамыту. 

 

ҰҚСеруенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен    Еңбек:              

Қажеттілік бойынша 

жұмыс Балаларға 

топыраққа су құю 

барысында мұқият 

болуды,өз еңбегінің 

қажеттілігін түсіне 

білуге үйрету. 

Өсімдікті күту 

барысында 

тыңғылықты жұмыс 

Бақылау барысы: 

Желге бақылау 

жасау. Бақылау: 

Көктемгі жел 

құбылмалы. Егер 

Шоғырланған бұлтқа 

бақылау жасау. 

Серуеннен 

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

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

Өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру.  

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

 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

   Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

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

әңгімелесу.  
Ойындар, 

дербес әрекет 
   Дид-Ойын: 

 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Ойнайықта, 

ойланайық» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

   Жеке баламен жұмыс:  

Айша мен Зереге 

«Шалқан» ертегісіндегі 

киіпкерлерді айтқызу 

және рөлді сомдау 

Жеке баламен жұмыс: 

Шерхан  мен 

Мадинаға табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерге күтім 

жасауды үйрету  

 

Серуенге 

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

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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



 

 

Наурыз айының .28.03.2022 ж - 01.04.2022 ж қайталау  V апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «Нұр төккен, гүл көктем» 

Мақсаты: Көктем мезгілін сипаттау, балаларды табиғат тамашаларымен таныстыру. Табиғат ерекшеліктері мен өзгерістеріне бақылау 

арқылы тілдерін дамыту, табиғатты аялауға, табиғаттың әсемдігін, сұлулығын көре, сезе білуге тәрбиелеу  

Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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

көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру.  

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

«Қуыршақты киіндіру»       

Мақсаты: Киім атауларын 

есте сақтауға, жыл 

мезгіліне байланысты 

киінуге үйрету. Шарты: 

Мұғалім балаларға 

қуыршақты киіндіріп, 

серуенге шығару керектігін 

айтады. 

«Бау – 

бақшада»Мақсаты: 
Көкөністер мен 

жемістерді дұрыс 

атауға, ажыратуға 

үйрету. Шарты: Үстел 

үстінде бау — 

бақшаның суреті. 

Балаларда көкөністер 

мен жемістердің 

суреті. 

«Ненің 

дауысы?»Мақсаты: 
Жануарлар туралы 

білімдерін бекіту, 

жануарлардың дауысын 

ажыратуға үйрету. 

Шарты: Бір бала шығып 

бір жануардың дауысын 

келтіреді, қалған 

балалар қай жануардың 

дауысыекенін ажырата 

«Ненің 

дауысы?»Мақсаты: 
Жануарлар туралы 

білімдерін бекіту, 

жануарлардың дауысын 

ажыратуға үйрету. 

Шарты: Бір бала 

шығып бір жануардың 

дауысын келтіреді, 

қалған балалар қай 

жануардың 

дауысыекенін ажырата 

 

Сенде не бар? 

Мақсаты: Сұрақты 

түсініп затты дұрыс 

атап, жауап беруге 

үйрету. Шарты: 

Мұғалім заттарды 

балаларға таратып 

беріп, сенде не бар? 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

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

жасау. 

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

 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы қап». 

Мақсаты:Балаларға 

дыбыстарды дұрыс 

айтуға үйрету, заттарды 

тануға баулу. 

«Дидактикалық 

ойын: «Танып ал да, 

атын ата». Мақсаты: 

заттың түр-түсін, 

пішінін, атын атауға 

жаттықтыру; сөздік 

қорын молайту; ойлау 

қабілетін дамыту. 

Құрал-жабдықтары: әр 

түрлі ойыншықтар 

және суреттер. 

Дидактикалық 

ойын«Бауда әлде 

бақшада?» 

Мақсаты: балаларға 

көкөністер мен 

жемістердің қайда 

өсетінін атап айтқызу, 

ажырата білуге үйрету. 

 

Дидактикалық 

ойын«Көпір» 

Мақсаты: Байланыстыр

а сөйлеуге үйрету, 

етістіктерді белсендіру, 

ойлау қабілетін 

дамыту. 

 

Дидактикалық 

ойын: «Өз жұбыңды 

тап » 

Мақсаты:Санды 

көру,есту және дұрыс 

қабылдау 

қабілеттерін, ойлау 

вариативтілігі сияқты 

танымдық үдерістерін 

дамыту. 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Көктем.» 

Мақсаты:Сөздік қорын 

көктемді сипаттайтын 

атаулар мен  қасиеттерін 

зат есімдермен  байыту. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы.«Табиғаттың 

гүлденуіі» 
Мақсаты. Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді мәнерлілікпен 

орындау. 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Сызықтар 

арсымен  (15см 

арақашықтық)ирек 

сызықпен жүру.Бір 

орында оңға ,солға 

бұрылып секіру. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

 «Реттік санау» 

Мақсаты:  Өзіне 

қатысты кеңістікте 

заттардың 

орналасуын ажырату. 

Заттарды 

топтастыругүлдерді 

санап жиындықтар 

құрастыру үш 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы:  

«Пияздың және шөптің 

бөлме жағдайында өсуі» 

Мақсаты: Туралы 

тәжірбие жасап 

бықылау. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы.«Табиғаттың 

гүлденуіі» 
Мақсаты. Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді мәнерлілікпен 

орындау 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Табан мен 

алақанға сүйеніп төрт 

тағандап еңбктеу.50см 

жоғарғы көтерілген 

арқанның астынан. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі  

Тема: Весна красна 

Цель: Уточнить 

познание детей о 

праздниках, рассказать 

о пробуждении 

природы весной. Учить 

слова и выражение, 

обозначающие 

весенние праздники . 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Б.б.с «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.20-25 см 

биіктіктен секіру;бір 

орында 

тұрып,ұзындыққа 4-6 

сызықтың үстінен 

секіру (сызықтардың 

арақашықтығы 40-

50см 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Адасқан 

құмырсқа.»  

Мақсаты:Ертегісін 

саханалауда 

шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

 



түймедақ гүлі ,екі 

қызғалдақ,бір раушан 

гүл. 

 

3. Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Құмырадағы 

гүлдер.» 

Мақсаты: Қағаз бетіне 

тұтастай  бағдарлай 

отырып ,мазмұнды 

композиция салу 

дағдыларын дамыту 

 

ҰҚСеруенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Бақылау барысы: 

Көктемгі табиғатты 

бақалау. Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау.  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын бақылау. 

Табиғаттың жыл 

мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы өзгерістерді 

байқауды үйрету 

Балалармен жеке 

жұмыс: Көктем  

туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын 

өлеңді жатқа айтқызу 

арқылы тілдерін 

дамыту. 

 

Бақылау 

Көктемгі ауа райы өте 

құбылмалы,бірақ 

күннен-күнге күн 

жылына бастайды. 

Ашық күндер көп 

болып,күн сәулесін мол 

шашады.Аспан сұрғылт 

түсін ашық көк түске 

алмастырады.Көктемнің 

алғашқы айы мен соңғы 

айын салыстыра білуге 

үйрету.  

Еңбек іс-әрекеті 

Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 

 

Еңбек:              

Қажеттілік бойынша 

жұмыс Балаларға 

топыраққа су құю 

барысында мұқият 

болуды,өз еңбегінің 

қажеттілігін түсіне 

білуге үйрету. 

Өсімдікті күту 

барысында 

тыңғылықты жұмыс 

Бақылау барысы: 

Желге бақылау 

жасау. Бақылау: 

Көктемгі жел 

құбылмалы. Егер 

Шоғырланған бұлтқа 

бақылау жасау. 

Серуеннен 

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

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

Өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру.  

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз 

құрайық, 

Көріскенше күн 

жақсы 

Сау саламат болайық!. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

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

әңгімелесу.  
Ойындар, 

дербес әрекет 

Мазмұнды ойын: 

«»Қуыршақ  қонаққа 

келді» 

Балалардың икемділігін 

артыру , сөздік қорын 

жетілдіру. 

Апта тақырыбына 

сәйкес тақпақтар 

үйрету. 

 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» (Пән маманы 

жоспары бойынша) 

Дидактикалық ойын:  

Сыңарын тап 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту.  

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Ойнайықта, 

ойланайық» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 Жеке баламен жұмыс: 

Ақпейіл мен Инабатқа 

гүлдердің құрлымдарын 

сұрау. 

 Жеке баламен 

жұмыс: 

Азизаға көктем 

туралы тақпақтар 

жаттату 

 Жеке баламен жұмыс:  

Мадинаға көктем 

ерекшеліктерін сұрау 

Жеке баламен жұмыс:  

Айша мен Зереге 

«Шалқан» ертегісіндегі 

киіпкерлерді айтқызу 

және рөлді сомдау 

Жеке баламен жұмыс: 

Шерхан  мен 

Мадинаға табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерге күтім 

жасауды үйрету  

 

Серуенге 

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

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

ұйымдастыру 

 
Балалардың 

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

 



 

 

 

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

Өтпелі тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Апталық тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

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

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

құбылыстарды ашуға баулу. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

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

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

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

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және т.б. 

) 

 

 

 

Балаларды өз 

еріктерімен ойнату. 
«Жұбын тап»   

Балалардың ақыл-ойын, 

тілін дамыту, зейінді 

болуға тәрбиелеу. 

Оқиғалар 

Тиісті сөздерді тауып 

құрастыру, буынға 

бөлу. Баланың ой-

өрісін, зейінін дамыту. 

Үй жануарлары менің 

достарым 
«Қуыршақты оятпа» 

Мақсаты: Ақырын 

дауысты қолдана білуді 

дамыту. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид. ойын. «Көктемгі 

гүлдер» Шарты: 

Себеттегі гүлдердің 

ішінен көктемде 

гүлдейтін гүлдерді 

шығарып алып, сол гүлі 

сипаттайды 

«Бұл қай кезде болады?» 

дидактикалық ойыны. 

Шарты:жыл 

мезгілдерінің суреттерін 

көрсету,оның ішінде 

көктемнің суреттерін 

таңдап тақтаға іліп қою. 

Дидактикалық ойын 

«Бауда әлде бақшада?» 

Мақсаты: балаларға 

көкөністер мен 

жемістердің қайда 

өсетінін атап айтқызу, 

ажырата білуге үйрету. 

 

«Көпір» 

Мақсаты: Байланыстыра 

сөйлеуге үйрету, 

етістіктерді белсендіру, 

ойлау қабілетін дамыту. 

 

Санамақ 

Мына саусақ-анашым! 

Мына саусақ-әкешім! 

Мына саусақ-әжем ғой! 

Мына саусақ-атам ғой. 

Мына саусақ-мен өзім! 

Осы менің отбасым 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: «Қатынас»  

1. Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Гүлдер».    

Б.Б.С. 

«Шығармашылық»  

1.Жапсыру 

Б.Б.С: «Таным»  

1.Жаратылыстану. 

Тақырыбы:  

Б.Б.С: «Денсаулық» 
1,Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар 

Б.Б.С: «Денсаулық»  

2.Денешынықтыру 

Негізгі қимылдар 



 Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын гүлдерді 

сипаттайтын атаулары 

мен, қасиеттерін 

білдіретін зат есімдермен 

байыту. 

 

Б.Б.С: «Әлеумет»  

2.Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: Ауыл 

шаруашылығындағы 

ересектер еңбегі» 

Мақсаты: Балаларға 

ересектердің еңбегі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Ауыл 

шаруашылығы 

жұмысшылары еңбегінің 

мәнін түсіну (қала мен 

ауылдың байланысы) 

 

 

Тақырыбы: 

«Құмырадағы гүлдер»                                     

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерден гүлдерді 

құрастырады қағаз 

бетінде, оларды 

кезектестіріп  ретімен 

желімдейді. 

 

Б.Б.С. «Таным» ҰОҚ. 

2.Математика негіздері. 

Тақырыбы:  

Тақырыбы: «1-5 санын 

қайталау .Уақыт пен 

кеңістіктікті 

бағдарлау» 

Мақсаты: Жыл 

мезгілдері, ай, апта 

күндері қайталанып 

келуі туралы білімдерін 

дамыту.      
 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1,Дене шынықтыру.  

Негізгі қимылдар 

Еденнен 20-25 см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өту.  

 

«Өсімдіктер әлемі» 

Мақсаты: Өсімдіктер 

әлемі олардың өсуі мен 

көректену жағдайымен 

танысу. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы.«Аялайық 

гүлдерді» 

Мақсаты Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді мәнерлілікпен 

орындау. 

 

Еденнен 20-25 см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өту.  

Жалпы дамытушы  

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

2.Сурет салу.  

Тақырыбы: «Әдемі 

көйлек» 
Мақсаты: Балалардың 

эстетикалық талғамын 

дамыту, бояуды таңдау 

және сурет салу 

әдістерін пысықтау. 

 

 

 

 

Тепе теңдікті сақтау: 

қолын жоғары көтеріп, 

аяқтың ұшымен  тұру, 

екі жаққа айналу. 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

2.Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Гүлдер» 

(Гүлдер таласы) ертегі 

Мақсаты: Гүлдер 

жайлы өлеңдерді жатқа 

эмоционалды, мәнерлі 

айта білуге, сөздерді 

анық айтуға, логикалық 

екпіндерді сақтауға, 

өлеңнің ұйқасын, 

ырғағын,қуанышты, 

сүйсінуді бере білуге 

үйрету. 

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру  

Тақырыбы: «Үстел мен 

орындықтар» 

Мақсаты:Құрастыру 

материалдардан үстел мен 

орындықтар құрастыруды 

үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау барысы: 

Көктемгі табиғатты 

бақалау. Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау.  

Су тамшыларын бақылау 

Мақсаты: Температураға 

байланысты су күйінің 

өзгеруі туралы 

білімдерін тиянақтау 

зеттеу қызметі өздігінен 

Бақылау 

Көктемгі ауа райы өте 

құбылмалы,бірақ 

күннен-күнге күн 

жылына бастайды. 

Ашық күндер көп 

Күнді бақылау  

Мақсаты: Күн 

энергиясының 

адамдар,өсімдіктер және 

жануарлар өміріне әсері 

Қардың еруін бақылау  

Мақсаты: Табиғаттағы өз 

ара байланысты көре 

білуге үйрету  

Еңбек: Тәрбиешімен 

бірге ауладағы сынған 



Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын бақылау. 

Табиғаттың жыл 

мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы өзгерістерді 

байқауды үйрету 

Еңбек: Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Тастарды теріп 

жинау. 

Қимылды ойын: Кім 

жылдам. Допты қағып 

алу. 

орындай білу 

дағдыларын жетілдіру  

Еңбек: Кішкантайлардың 

ойын алаңына баратын 

жолға құм шашуға 

тәрбиешіге кқмектесу  

Қимылды ойын: 

«Аяғыңды сулама» 

 

болып,күн сәулесін мол 

шашады.Аспан сұрғылт 

түсін ашық көк түске 

алмастырады.Көктемні

ң алғашқы айы мен 

соңғы айын салыстыра 

білуге үйрету.  

Еңбек  

Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 

 

туралы білімдерін бекіту  

Еңбек: Ойын алаңы 

айналасындағы 

жолдарды тазалауға 

ауала тазалаушыға 

көмектесу  

Қимылды ойын: «Күн 

мен түн» 

ағаш бұталарын шығару  

Қимылды ойын: 

«Ормандағы аюда» 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

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

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

Сөйлемейміз күлмейміз. 
Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

Нан бар жерде ән бар. Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы болсын. 
Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 
Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 
Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы  
«Түлкі мен ешкі» 

ертегісін оқып беру. 

 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

Мейірімді аяз ата 

туралы ертегісін оқып 

беру. 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

«Шалхан» ертегісін оқып 

беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

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



Ойындар, 

дербес әрекет 

 

Апта тақырыбына сәйкес 

тақпақтар үйрету. 

 

Дидактикалық ойын:  

«Дәл осындай пішінді 

тап» 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндер білімдерін 

бекіту пішіндерді атауға 

ажыратуға салыстыруға 

жаттықтыру  

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

Дид-Ойын: 

 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Заңдылық іздемесі» 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Алимен жеке сөйлесу 

сұрақтар қою тілін 

жаттықтыру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Батырбекке сәлемдесу, 

сұрануды үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Түстерды 

ажыратуүйрету    

Жеке баламен жұмыс: 

Айшаға көктем 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Айқын мен Азизадан 

пішіндерді сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Өтпелі тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Апталық тақырып: «Ас атасы-нан» 
Мақсаты: : Бидай жайлы түсінік беріп оның дастарханға нан болып келетінін саяхат жасау негізінде түсінік қалыптастыру 
 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 11.04.22ж.  Сейсенбі 12.04.22ж. Сәрсенбі 13.04.22ж. Бейсенбі 14.04.22ж. Жұма 15.04.22ж. 

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

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

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар 

аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау 

. Өлең жаттау: 

«Табиғат» 

Табиғат біздің анамыз, 

Жер-Ана біздің 

панамыз 

Таза болса табиғат 

Біз де аман боламыз. 

Бұтақтарды сындырмай 

Тазалықты сақтайық 

Гүл өсіріп,су құйып, 

Табиғатты қорғайық. 

Авторы:(Мұқағали 

Мақатаев). 

           « Көктем»    

Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала жайнаған. 

Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша 

бұлт Барады ұшып 

тырналар, 

Зеңгір 

көкк«із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт). 

Таппақ жаттату: 

Ас атасы – нан 

Нан қоқымын шашпаңдар, 

Жерде жатса баспаңдар. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңдар. 

Нанда өмірдің иісі мен дәмі бар, 

Нанда адамның еңбегі мен ары бар. 

Нан- өмірдің ана сүті, арқауы. 

Нансыз жерде қай өмірдің сәні бар. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: 
Балалардың қимыл 

қозғалыс арқылы 

көңілді әуенді тыңдай, 

билей отырып, 

көңілдерін көтеруге 

үйрету 

Саусақ жаттығуы:                                     

Бас бармағым-әкем                                                        

Балан үйрек-анам                                    

Ортан терек-ағам                                                                                 

Шылдыр шүмек-сен                 

Кішкене бөбек-мен                          

Бір үйде біз нешеуміз?                                           

Бір үйде біз бесеуміз. 

Әңгімелесу: «Құстарды 

аялайық» 

Мақсаты:Балалардың 

қыстап қалатын құстар 

туралы түсініктерін 

кеңейту және оларды 

ажыратуға үйрету. 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балалар 

жаңылтпаштарды   дұрыс әр 

жылдамайтуға үйрету. 

шарты: тәрбиеші балаларға 

жаңылтпаштарды айтады. 

Балалар оны дұрыс әрі 

жылдам қайталап айтуы 

Қимылды ойын: 

«Қоянға сәбіз бер»                                              

Шарты:Екі қоян отырады. 

3м қашықтықта екі 

баланың көзін орамалмен 

байлап, қолдарына сәбіз 

ұстатады. Балалар сәбізді 

қоянның аузына апарып 

салу керек. Көзі байланған 



. керек. балалар қоянның аузын 

таба алмай күлкілі 

жағдайға ұшырайды. 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметтері 

 

Б.Б.С: «Қатынас»  

1. Сөйлеуді 

дамыту.Тақырыбы: 

«Нан қайдан 

шығады?» 

Мақсаты:Ертегіні 

тыңдай отырып, нан 

өнімдерін 

қастерлеуге,диханшыл

ардың еңбегін 

құрметтеуге үйрету. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

2.Сурет салу 

Тақырыбы: «Ұн 

тиеген  машина» 

Мақсаты:  Ұн 

өнімдерін қадірлеп, 

түстерді дәл бере 

білуге үйрету. 

 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар 

Тізесін бүгіп тұрып, 

аяқтарды кезекпен 

көтеру,өкшемен 

таяқтың, арқанның 

үстіне, аяқтың ұшымен 

еденге отырып, 

қырындап жүру. 

 

Б.Б.С. «Таным»  

2.Математика 

негіздері. Тақырыбы:  

« 5-ке дейін тура және 

кері санауды 

жетілдіру»  

Мақсаты: Жыл, тәулік 

мезгілдерін  атауын 

қалыптастыру. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

3. Музыка  

Тақырыбы: Аялайық 

гүлдерді 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді мәнерлілікпен 

орындау. 

 

 

 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

1.Көркем әдебиет 
Тақырыбы: «Кіші 

маркетке саяхат» 

Мақсаты: Саяхат жасау 

аясында нандар 

сөресіндегі түрлерін 

сипаттау мен суреттер 

арқылы нан жасауда 

қандай қызмет жасалады 

сипаттап әңгімелеуді 

қалыптастыру. 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

2. Музыка  

Тақырыбы:.«Ас атасы-

нан» 

Мақсаты: Ұлттық рәсім 

туралы түсінік 

беру,сыйластық сезімін 

тәрбиелеу 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру. 

. 

Негізгі қимылдар 

Алысқа дәлдеп лақтыру. 

 

Б.Б.С: «Таным»  

2.Жаратылыстану. 

Тақырыбы: «Бидай» 

Мақсаты: : Бидай жайлы 

түсінік беріп оның 

дастарханға нан болып 

келетінін саяхат жасау 

негізінде түсінік 

қалыптастыру. 
 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

3.Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Түрлі дәмді 

күлшелер» 

Мақсаты: Мүсіндеу әдістерді 

еркін қолданып, 

шығармашылық танытуын 

қолдау. 

 

 

 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»  

1.Денешынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Жүгіру кезінде сигнал 

бойынша саптағы өз 

орнын тауып алу. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Орыс тілі 

Тема:Хлеб - всему голова 

Цель: Продолжать 

обогащать словарь детей 

лексическим материалом 

по теме, учить отвечать на 

вопросы полным 

предложение. Развивать 

воображение, связную 

речь, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитовать у детей 

бережное отношение к 

продуктам питания 



 

 

 

      

Серуенге 

дайындық  

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

келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау: 

Бұлтты,Қардың 

еруін,Ағаштарды,Аға

штың бүршік 

атуын,Жапырақтарды 

бақылау. 

Мақсаты:Балаларға 

көктемгі бұлтты 

бақылату, көктемде 

бұлттың қандай 

болатынын түсіндңру 

Еңбек: 

Ойын алаңындағы 

ағаш бұтақтарын 

жинау. 

Қимылды ойын: Кім 

жылдам. Допты қағып 

алу. 

 

 

 

Гүлдейтін ағаштарды 

бақылау  

Мақсаты: Жеміс 

ағаштарының 

гулдейтінін көрсету 

арқылы оларға 

түйнектің қалай пайда 

болатынын түсіндіру  

Еңбек: Ағаш түбін 

қобсыту су құю 

Көркем сөз: 

Отырғыз ағаш көктемде  

Жөн болмақ еңбек 

еткенің 

Келмесе шамаң еккенге  

Сындырма жұрттың 

еккені 

 

Қара торғайды бақылау  

Мақсаты: Құстар туралы 

білімдерінің 

толықтырып қарғамен 

салыстыру ұқсастығын 

көрсету. Қамқорлыққа 

тәрбиелеуді жалғастыру  

Еңбек: Құстарға жем 

шашу  

Қимылды ойын: Арқан 

тартыс 

 

Жәндіктердің 

алғашқыжандануын 

бақылау  

Мақсаты: Жәндіктер 

туралы білімдерін 

толықтыру. Құмырсқа 

масаларды бақылату 

арқылы олардың 

шағатынын еңбек 

қорлығын көрсетуге 

үйрету  

Еңбек: Жәндіктерге нан 

қиқымын беру  

Қимылды: Масаны ұстап 

ал 

 

Ауа райын бақылау  

Мақсаты: Ауа райы туалы өз 

ойларын айтуға үйрету кешегі 

күнгі ауа райымен 

салыстырып өзгешелігін 

айырып атауға жұмыстану  

Еңбек: Ойын алаңының 

қоқыстарын жинау  

Қимылды ойын: «Кеглиді 

көздеп құлат» 

 Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

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

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

Сөйлемейміз күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 
Елемейміз, білмейміз. 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан кейін  

таза сумен дұрыс жууға 

үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы болсын. 

Өміріңе не тілесең, 
Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 
баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін  
Тарыққанда білерсің 



шкафтарына салғызу Торғайларға тастаңдар 

Түскі ұйқы «Бауырсақ» ертегісін 

оқып беру. 

«Дәуіт пен қарылғаш» 

Ертегісін оқып беру. 

«Үйшік» туралы 

ертегісін оқып беру. 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

«Шалхан» ертегісін оқып беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, 

жаз дегенде 

керілеміз. 

Арнайы жасақталған жолдармен 

жүріп табандарын жаттықтыру. 

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

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

1.Тіл орталығы. 

 Тақпақ жаттату. 

Апта түгіл ай өтті 

Ол ғарышқа ұшқалы. 

Сонша неткен сай, епті. 

Сонша неткен күшті әрі. 

Мақсаты: Балаларға  ғарыш, 

ғарыштық ұшулар,Байқоңыр 

ғарыш айлағы туралы  түсінік 

беру. Қазақстанның тұңғыш 

ғарышкерлері туралы түсінік 

бере отырып,балалардың ғарыш 

әлеміне  қызығушылығын 

арттыру. 

1Математика 

орталығы. 

Видиеорольик арқылы 

санамақ айту. 

Мақсаты: Балалардың 

санау, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту 

 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

 

Ас атасы – нан 

Нан қоқымын шашпаңдар, 

Жерде жатса баспаңдар. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңдар. 

Нанда өмірдің иісі мен дәмі бар, 

Нанда адамның еңбегі мен ары 

бар. 

Нан- өмірдің ана сүті, арқауы. 

Нансыз жерде қай өмірдің сәні 

бар. 

 

 

Вариативтік 

компонент:  

«Қызықты 

логика» 

Тақырыбы: 

«Логикалық 

тізбектер» 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: Айсултан мен Аишаға 

жұмбақтар жасыру: 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын шашады.(Күн) 

Күндіз бәрі қашады, 

Түнде аспанды басады. (Жұлдыз) 

 

Логикалық 

сұрақтар:Абылайға 

 «Сен өскенде кім 

боласың?»  

Мақсаты: Балаларды 

логикалық ойлау 

қабілетін,есту,зейін,қабы

лдау порцестерін 

дамыту.    

Жеке баламен 

жұмыс: Шерхан 

мен Айқын 

түстерды 

ажыратуүйрету    

Өнер орталығы. 

Балаларға «Жайлауда атты 

тақырыпта сурет арқылы 

әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың сөйлеу 

мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  дамыту.  

 

Жеке баламен 

жұмыс: Ақпейіл 

мен Азизадан 

пішіндерді сұрау. 



Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

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

ұйымдастыру. 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Өтпелі тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Апталық тақырып: «Жәндіктер мен қос мекенділер» 

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

тасбақа), олардың сыртқы түрімен және қозғалу әдістерімен таныстыру. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

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

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

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

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және т.б. 

) 

 

 

 

Балаларды өз еріктерімен 
ойнату. 

           « Көктем»    
Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала 

жайнаған. 

Оқиғалар 
Тиісті сөздерді тауып 

құрастыру, буынға бөлу. 
Баланың ой-өрісін, 

зейінін дамыту. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: Балалардың  

ойлау  қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылдау. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид.ойындар: 

«Араларға көмектес»  

Мақсаты: Араны бояу 

кезыінде түстердің 

қабаттасуы кезінде 

олардың біркелкі немесе 

біртексіздігіне назар 

аудара отырып, оларды 

ажырата білуге үйрету 

Дид.ойындар: 

«Жәндіктерді боя» 

Мақсаты: көрнекі 

қабылдауды дамыту, 

балаларды әлемдегі 

заттардың пішінін, 

өлшемін және 

кеңістіктегі орнын 

Ойын: «Көбелектер»                         

Мақсаты: Гүлдің 

түсіне қарай 

көбелектерді 

орналастыру. 

Үстел үсті 

ойыны:«Жәндіктер » 

Мақсаты: Суретке 

қарап 

жәндіктердіңПазылын 

құрастыру(ара, құрт, 

маса) 

Ойын: «Аралар» 

Мақсаты: Үлкен, кіші 

араларды өз ұяларына 

сызық арқылы 

орналастыру. 



түсінуге үйрету. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Жәндіктер мен 

қосмекенділер» 

Мақсаты: Сурет 

бойынша жәндіктер мен 

қосмекенділер  туралы 

әңгімені, үлгі бойынша 

құрастыруды дамыту. 

 

Б.б.с «Әлеумет» 

2. Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы«Жәндіктер» 

Мақсаты: Кейбір 

жәндіктердің түрлері 

туралы білімін 

толықтырып, 

табиғаттағы өзін өзі 

ұстау ережелерін таныту. 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

. Негізгі қимылдар 

Кішкене қапшықты 

төбесіне қойып,ұзын 

тақтаймен жүру. 

 

 

Б.б.с: «Таным» 

Математика негіздері  

Тақырыбы: «Заттарды 

санау. Заттың санын 

цифрмен 

сәйкестендіру.» 

Мақсаты: Заттарды 

санау,көп, аз. Биік,аласа, 

бірдей деген түсініктерді 

қолдануды дамыту. 

 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Жапсыру  

Тақырыбы: «Ғажап 

көбелектер» 

Мақсаты: Ұсақ 

элементтерді 

ересектердің көмегімен 

желімдеу, алдымен қағаз 

бетіне заттың бейнелерін 

құрастырып, содан кейін 

оны желімдеу. 

 

Б.б.с: «Таным» 

1.Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Табиғат 

бұрышы» 

Мақсаты:Табиғат 

бұрышындағы тірі 

нысандар мен 

өсімдіктерге күтім 

жасау дағдыларын 

жетілдіру. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Телпек»             

Мақсаты: Қағаздан 

телпек жасауды үйрету. 

 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка  

Тақырыбы.«Төрт 

түлігім» 

Мақсаты 

Музыканы тыңдап 

,ырғақты сезіне білуге 

баулу.Әнді бірдей 

бастап,бірге аяқтауды 

үйрету.Мәтінді бұзбай 

айтуға тәрбиелеу 

 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар 

Кішкене қапшықты 

төбесіне қойып,ұзын 

тақтаймен жүру. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет салу  

Тақырыбы: «Тасбақа» 

Мақсаты: Тасбақа 

пішінін бейнелей білуге 

баулу, сурет салудың 

техникалық дағдыларын 

жетілдіру. 

 

 

 

 

 

 

Б.Б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар 

Аяқты бірге сосын алшақ 

қойып,біреуін алға, 

біреуін артқа қойып 

алшақ тұрып секіру 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қарлығаш пен дәуіт»  

Мақсаты: Ертегіні 

мазмұндап бере алуды 

дамыту. 

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру 

Тақырыбы: «Телпек»             

Мақсаты: Қағаздан 

телпек жасауды үйрету. 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу Бақылау барысы: Көгершіндер мен Бақылау Күннің көзін бақылау   Аспанды бақылау  



 

 

Көктемгі табиғатты 

бақалау. Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау.  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын бақылау. 

Табиғаттың жыл 

мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы өзгерістерді 

байқауды үйрету 

Еңбек: Құстарға жем 

шашу, әкелерімен бірігіп 

ұя жасауды ұсыну  

Қимылды ойын: 

«Дәуітпен қарлығаш» 

торғайларды бақылау  

Мақсаты: құстардың 

аталарын атауға бір –

біріне ажыратуға үйрету  

Еңбек: Гүлзарларға 

гүлдерді отырғыз  

Қимылды ойын: «Мысық 

пен тышқандар » 

Көктемгі ауа райы өте 

құбылмалы,бірақ 

күннен-күнге күн 

жылына бастайды. 

Ашық күндер көп 

болып,күн сәулесін мол 

шашады.Аспан сұрғылт 

түсін ашық көк түске 

алмастырады.Көктемні

ң алғашқы айы мен 

соңғы айын салыстыра 

білуге үйрету.  

Еңбек  

Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 

Қимылды ойын: 

«Мысықпен тышқан » 

 

Мақсаты: Балаларға 

күннің сәулесінің 

пайдасын түсіндіру 

өсімдіктер мен 

жәндіктер барлық тірі 

табиғат үшін 

маңыздылығын білдіру  

Еңбек: Телімдегі ағаш 

қалдықтарынжинау  

Қимылды ойын: 

«Қояндармен қасқыр» 

Мақсаты: Аспандағы 

бұлттардың пішіндерін 

бақылату арқылы 

қиялын зейінін дамыту. 

Олардың неге 

ұқсайтынын арқылы 

сұрау арқылы білімдерін 

толықтыру  

Еңбек: Жапырақтарды 

жинау 

Қимылды ойын: 

«Қуыспақ» 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

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

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

Тамақ ішер кезде енді, 
Сөйлемейміз күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

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

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 
Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 
Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы «Жіл мезгілі» ертегісін 

оқып беру. 

«Кім кұшті?» 

Ертегісін оқып беру. 

«Екі дос» туралы 

ертегісін оқып беру. 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

«Қасқыр ман кірпі» 

ертегісін оқып беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 



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

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

Дидактикалық ойын: 

«Қандай пішін жетпейді» 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді атай білуге 

үйрету қай пішіннің 

жетпейтінін тапқызу 

Дидактикалық ойын:  

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілеттін ес зейін 

қабылдау процесстерін 

дамыту  

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» (Пән маманы 

жоспары бойынша) 

Дид-Ойын: 

«Жалғасын тап» 

ойыны 

Шарты: Аталған 

құстардың, 

жануарлардың қалай 

қозғалатындарын 

жалғастарып айту. 

Құс-… (ұшады) 

Балық-… (жүзеді) 

Бақа-… (секіреді) 

Жылқы-… (жүгіреді) 

 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Логикалық тізбектер» 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Али мен Айдын жеке 

сөйлесу сұрақтар қою 

тілін жаттықтыру. 

Фонематикалық есту 

қабілетін дамыту. 

«Асықпай ойлан» 

Мақсаты: 

Фонематикалық 

есту,тыбыстық талдау 

жасалуы және логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

Шансорғышсөзіндегібірі

ншідыбысынанбасталаты

нсөзойлап тап. 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрисламға түстерды 

ажыратуүйрету    

Тіл орталығы: 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балаларды 

жаңылтпаштарды дұрыс 

әрі жылдам айтуға 

үйрету. 

Шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

 

Жеке баламен жұмыс: 
Айқын мен Азизадан 

пішіндерді сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

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

 
 
 
 



 

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

Өтпелі тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Апталық тақырып: «Еңбек бәрін жеңбек» 

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

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

құбылыстарды ашуға баулу. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

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

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

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

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және т.б. 

) 

 

 

 

«Қуыршақты киіндіру»       

Мақсаты: Киім 

атауларын есте сақтауға, 

жыл мезгіліне 

байланысты киінуге 

үйрету. Шарты: Мұғалім 

балаларға қуыршақты 

киіндіріп, серуенге 

шығару керектігін 

айтады.  

«Бау – 

бақшада»Мақсаты: 

Көкөністер мен 

жемістерді дұрыс атауға, 

ажыратуға үйрету. 

Шарты: Үстел үстінде 

бау — бақшаның суреті. 

Балаларда көкөністер 

мен жемістердің суреті. 

«Ненің 

дауысы?»Мақсаты: 

Жануарлар туралы 

білімдерін бекіту, 

жануарлардың дауысын 

ажыратуға үйрету. 

Шарты: Бір бала 

шығып бір жануардың 

дауысын келтіреді, 

қалған балалар қай 

жануардың 

дауысыекенін ажырата 

«Дәрігер»        

Мақсаты: Адамның 

дене мүшелерін дұрыс 

атауға үйрету. Мынау 

не? сұрағына жауап 

беру. Шарты: Қуыршақ 

— дәрігер немесе бала 

— дәрігер балалармен 

амандасады да өолын, 

басын, 

Сенде не бар? 

Мақсаты: Сұрақты 

түсініп затты дұрыс атап, 

жауап беруге үйрету. 

Шарты: Мұғалім 

заттарды балаларға 

таратып беріп, сенде не 

бар? 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы қап». 
Мақсаты:Балаларға 

дыбыстарды дұрыс 

айтуға үйрету, заттарды 

тануға баулу. 

«Дидактикалық ойын: 

«Танып ал да, атын 

ата». Мақсаты: заттың 

түр-түсін, пішінін, атын 

атауға жаттықтыру; 

сөздік қорын молайту; 

ойлау қабілетін дамыту. 

Құрал-жабдықтары: әр 

түрлі ойыншықтар және 

Дидактикалық 

ойын«Бауда әлде 

бақшада?» 

Мақсаты: балаларға 

көкөністер мен 

жемістердің қайда 

өсетінін атап айтқызу, 

ажырата білуге үйрету. 

 

Дидактикалық ойын 

«Көпір» 

Мақсаты: Байланыстыра 

сөйлеуге үйрету, 

етістіктерді белсендіру, 

ойлау қабілетін дамыту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Өз жұбыңды тап » 

Мақсаты:Санды 

көру,есту және дұрыс 

қабылдау қабілеттерін, 

ойлау вариативтілігі 

сияқты танымдық 

үдерістерін дамыту. 



суреттер. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

1. Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Көктемгі 

ағаштар» 

Мақсаты: Тілдік 

ойындар мен 

жаттығуларды қолдана 

отырып, балалардың 

сөздік қорларын дамыту 

және байыту. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы.«Тұлпарым» 

Мақсаты: 

 Әуеннің ырғақтық 

бейнесін шағын топпен 

ойнау. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар 

Бөрене, гимнастикалық 

орындық арқылы 

еңбектеп өту 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика негіздері  

Тақырыбы: «5-ке дейін 

реттік санау» 

Мақсаты: Беске дейін 

реттік санау дағдыларын 

дамыту, сандарды тәртібі 

бойынша санау 

дағдысын қалыптастыру. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

3. Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Билеп 

тұрған қыз» 

Мақсаты: Үлкен 

бөліктен шымшу созу 

әдістерімен мүсіндеуді 

қалыптастыру. 

 

 

Б.б.с: «Таным» 

1.Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Балабақша 

ауласындағы және 

маңайдағы 

өсімдіктер» 

Мақсаты: Балабақша 

ауласындағы және 

маңайдағы өсімдіктер 

туралы білімдерін 

бекіту, оларды 

ажыратып, атауға 

үйрету. Ағаштар мен 

бұталарды танып, атай 

білу дағдыларын 

бекіту. Ағаштың және 

гүлдің бөліктерін атай 

білуге үйрету. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы.«Еңбек 

бәрін жеңбек» 

Мақсаты Әуеннің 

түрлі бөлімдерін 

ажырата білуге,Дыбыс 

биіктігі мен тембрін 

ажыратуға 

үйрету.Күйді тыңдап 

сезіне білуге тәрбиелеу 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Бөрене, гимнастикалық 

орындық арқылы 

еңбектеп өту 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Суретсалу 

Тақырыбы: 

«Көктемгі табиғат» 

Мақсаты: Көктемгі 

табиғат ағаштар мен 

жануарларды олардың 

ерекшеліктерін ескере 

отырып, салуға үйрету. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

«Орыс тілі» 

ТемаТруд 

Цель Продолжать 

обогащать словарный 

запас детей новыми 

словами. Отвечать 

полным предложением, 

развивать связную и 

выразительную  речь. 

Прививать интерес детей 

помогать взрослым. 

Уважать и ценить  труд 

взрослых. 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар 

Допты жерге 

лақтыружәне оны екі 

қолмен алу ептілікке 

үйрету. 

 

Б.б.с. «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Ауылға 

саяхат» 

Мақсаты: Ауылға 

саяхат аясында 

шаруашылық еңбекпен 

танысу, сахналық 

қойылымға қатысу 

белсенділігін дамыту. 

 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау барысы: 

Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел 

Еңбек:              

Қажеттілік бойынша 

жұмыс Балаларға 

Бақылау :               
Сәуір айының 

Жылғалар мен 

  Еңбек: Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Тастарды теріп 

Еркін ойын: Балаларды 

серуенге алып шыққан 

ойыншықтарман ойнату. 



құбылмалы. Егер 

Шоғырланған бұлтқа 

бақылау жасау.  

топыраққа су құю 

барысында мұқият 

болуды,өз еңбегінің 

қажеттілігін түсіне 

білуге үйрету. Өсімдікті 

күту барысында 

тыңғылықты жұмыс 

атқара білуге тәрбиелеу. 

 

шалшықтарды бақылау. 

Желге бақылау жасау. 

Еңбек іс-әрекеті 

Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 

 

жинау. Ауланы қоқыс 

қалдықтанынан 

тазарту.Балалармен 

жеке жұмыс. «Көктем 

мезгілі туралы 

әнгімелесу» 

  Мақсаты: Балалардан 

көктем мезгілінің 

ерекшеліктері туралы 

сұрау арқылы 

балалардың тілдерін 

дамыту. 

 

Мақсаты: 
Қызығушылықтары 

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және құрдастармен 

қарым-қатынас 

қалыптастыру. 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

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

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

Сөйлемейміз күлмейміз. 
Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

Нан бар жерде ән бар. Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы болсын. 
Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 
Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 
Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы «Баймен баласы» 

ертегісін оқып беру. 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Ер төстік» туралы 

ертегісін оқып беру. 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

«Шалхан» ертегісін оқып 

беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

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

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

Апта тақырыбына 

«Еңбек бәрін жеңбек» 
сәйкес тақпақтар үйрету. 

 

Дид-Ойын: 

Тақырыбы: «Құстың 

ұясы» Мақсаты: 

Заттардың үлгі бойынша 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

Дид-Ойын: 

«Әдемі гүлдер» 

Мақсаты:түрлі түсті 

гүлдерден қолдарындағы 

Вариативтік 

компонент: 

«Қызықты логика» 

 «Бүлдіршіндердің 



пішінін, түсін ескере 

отырып сал 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 
көбелектің түсіне 

сәйкесін тауып 

орналастыру. 

 

шығармашылығын 

дамыту» 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Али мен  Батырбекпен 

«Пияз отырғызу» 

Мақсаты: табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерге қамқорлық 

жасау дағдыларын 

жетілдіру 

Жеке баламен жұмыс: 

Батырбекке сәлемдесу, 

сұрануды үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:Мадина мен 

Амираға «Пияз бен 

шөп» Мақсаты: 

Пияздың және шөптің 

бөлме жағдайында өсуі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Арам 

шөптерді жұлу арқылы 

оларға күтім жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

Жеке баламен жұмыс: 
Азаматқа көктем 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 
Айқын мен Азизадан 

пішіндерді сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мамыр  айының  03.05.22 ж - 06.05.22 ж I апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апталық тақырып: «Достық-біздің тірегіміз (Халықтар достығы) » 
Мақсаты:Отанға, отбасына, туысқандарына, достарына деген сүйіспеншілік сезімдерін қалыптастыру, патриотизмге тәрбиелеу, 

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

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

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

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

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

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және т.б. 

) 

 

 

 

 «Саусақ ойыны» 

«Әжемнің ертегілері» 

Мақсаты: Отбасылық 

фотосуреттерді 

қарастыру. Туысқандары 

туралы әңгімелеп беру. 

Д/о: «Кім жоқ?» 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерінің суретін 

жасыру арқылы 

баланың есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Үстел үсті ойыны пазл: 

Мақсаты: «Үйшік 

құрастыр» Балалармен 

отбасы туралы 

әңгімелесу 

Д/о: «Анам, әкем» 

Мақсаты: Балаларға ұл 

және қыздардың 

киімдерін ажыратуға 

үйрету. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Мамыр айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

 Дид/о: «Бұл қай 

мезгілде болады?» 

Мақсаты: Балаларға жыл 

мезгілдерінің 

ерекшеліктерін айтқызу 

Дид/о «Сәуленің күні» 

Мақсаты: Балалардан 

күн тәртібін сұрау 

 

Дид/о: «Менің досым» 

Мақсаты: Балалардың 

бойында достықты 

құрметтеуге деген 

сезімге тәрбиелеу. 

Дид/о:«Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балалардың 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

 

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

 

 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар 

8 м дейінгі қашықтықта 

заттар арасымен тура 

Б.б.с: «Таным» 

1. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Күн, су, 

жер, ауа» 

Мақсаты: Күн, жер, 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар 

Үш дөңгелекті 

велосипед және самокат 

Б.б.с: «Денсаулық» 

1. Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар 

Үш дөңгелекті 

вилосипед және самокат 



бағыт бойынша 

төрттағандап еңбектеу. 

 

Б.б.с: «Таным» 

2. Математика негіздері  

Тақырыбы: 

«Санау, артық кем 

екенін салыстыру»  

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді салыстыру. 

 

су, ауа туралы 

білімдерін кеңейту. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Музыка 

Тақырыбы.«Достық- 

біздің тірегіміз» 

МақсатыБалалардың 

эстетикалық талғамын 

қалыптастыру.Музыка 

жанрын ажыратуға 

үйрету 

тебу. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

2. Сурет 

Тақырыбы:  

«Сәнді табақ» 

Мақсаты: Дөңгелек 

және сопақша пішіндегі 

ою өрнекті құрастыру, 

ұлттық ою өрнектерді, 

қазақы ою өрнектердің 

элементтердің пайдалану 

дағдыларын жетілдіру. 

 

 

 

 

 

 

тебу. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

2. Көркем әдебиет  

Тақырыбы:  

«Достық»  

Мақсаты: Достық 

жайлы өлең жаттауда 

өзінің қатынасын 

эмоцияналды түрде 

білдіруді қалыптастыру.  

 

Б.б.с: «Таным» 

3. Құрастыру 

Тақырыбы «Арман 

қала достар қаласы» 

Мақсаты: Ірі құрылыс 

материалдарымен 

құрастыру. 

 

 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

 Ауладағы бұлттар мен 

өсімдіктерді бақылау  

Мақсаты: Бұталар мен 

кез келген ағаштардың 

тіршілік иелері екендігі 

туралы түсініктерін 

тиянақтау 

Еңбек: Алаңдағы сыңған 

ағаш бұталары жинау 

бұталар түбін тазалау 

Қимылды ойын: «Кім 

аталған ағашқа тез 

жетеді» 

Бақылау 

Көктемгі ауа райы өте 

құбылмалы,бірақ 

күннен-күнге күн 

жылына бастайды. 

Ашық күндер көп 

болып,күн сәулесін мол 

шашады.Аспан сұрғылт 

түсін ашық көк түске 

алмастырады.Көктемні

ң алғашқы айы мен 

соңғы айын салыстыра 

білуге үйрету.  

Еңбек  

Топырақты тұқым 

Тастарды бақылау  

Мақсаты: Тастардың әр 

түрлілігімен және 

олардың қасиеттерімен 

танысу 

Еңбек: Ұжымдық жұмыс 

балабақша аумағын 

тазалау  

Қимылды ойын «Бәйге»  

Бұлттарды бақылау  

Мақсаты: Өлі табиғат 

құбылыстары туралы 

білімдерін тиянақтау 

табиғатты бақылауға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру  

Еңбек: Алаңдағы егу 

жұмыстарына дайындау 

қоқыстарды жинау 

сыпыру 

Қимылды оын «Қасқыр 

қақпан» 



 

 

салуға дайындау. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

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

өзіне  қызмет ету дағдыларын  жетілдіру. «Бата беру»,  «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Нан бар жерде ән бар. Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы болсын. 
Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 
Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 
Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы  «Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Қызыл телпек»туралы 

ертегісін оқып беру. 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

«Шалхан» ертегісін оқып 

беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

 Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

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

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

1.Вариативтік         

компонент:«Алтын 

асық»                     
Мақсаты: Балаларға 

луллия шеңбер арқылы 

сәйкестігін табу қажет.  

Дид-Ойын: 

 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

Вариативтік компонент  

«Қызықты логика» 

Тақырыбы: «Жұмбақтар 

және ребустар» 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 Жеке баламен жұмыс: 

Батырбекке сәлемдесу, 

сұрануды үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Түстерды 

ажыратуүйрету    

Жеке баламен жұмыс: 

Айшаға жаз 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Айқын мен Азизадан 

пішіндерді сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

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

ұйымдастыру. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мамыр айының  11.05.22 ж - 13.05.22 ж ІI апта  аралығындағы «Ботақан» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

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

Мақсаты: Балаларға Ұлы Отан соғысы, жеңіс, ерлік, батырлық туралы түсінік, ұғым беру, білімдерін жетілдіру. Отанды қорғауға, 

сүйіспеншілікпен қарауға, сүюге, үлкенді құрметтеуге, отан үшін шайқасқа түскен аға- апаларымыздың рухына бас июге, үлкенге – 

ізет,кішіге-қызмет етуге, адамгершілікке тәрбиелеу. Балалардың ақыл-ойын, қиялын,тілін, сөз байлықтарын дамыту. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 09.05.22ж.  Сейсенбі 10.05.22ж. Сәрсенбі 11.05.22ж. Бейсенбі 12.05.22ж. Жұма 13.05.22ж. 

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

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

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

Ойындар (үстел-

үсті, саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

   «Оқиғалар» 

Мақсаты: 

Тиісті сөздерді тауып 

құрастыру, буынға бөлу. 

Баланың ой-өрісін, 

зейінін дамыту. 

 

«Ойна да үйрен» 

Мақсаты: 

Балалардың түстер, 

геометриялық пішіндер 

туралы білімдерін 

жетілдіру, баланың тілін, 

ойын, танымдық қабілетін 

дамыту. 

 

«Мозаика» 

Мақсаты: 

Балаларға әр турлі заттар, 

геометриялық пішіндер 

құрастыруды үйрету, 

түстерімен таныстыру, 

балалардың ой-қиялын 

дамыту, еңбек-

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Мамыр айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырылғ

ан 

оқу қызметіне 

дайындық 

  Дид/о: «Неге ұқсайды?» 

Мақсаты:Балаларға 

суреттердің неге 

ұқсайтынын айтып 

сәйкестендіру. 

Дид/о: «Көктем 

киімдер?» 

Мақсаты:Балаларға 

көктем мезгілінде қандай 

киім кию керектігін 

үйрету. 

Д/о:Саусақ ойыны 

«Басбармақтай балақай» 

Мақсаты:Балалардың 

саусақ икемділігін 

жетілдіру, қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

 

Ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметтері 

 

  

 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

1.Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Ел қорғаған -

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Жүру алға,кері, тез, баяу, 

Б.Б.С: «Денсаулық»  

1.Денешынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Отырып допты бір біріне 



батырлар» 

Мақсаты: 

ҰОС қатысушы 

батырлар 

туралы,ерліктері 

,өмірбаяны туралы 

мағұлмат беру. Оларды 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

2. Музыка  

Тақырыбы.«Отан 

қорғаушылар» 

Мақсаты: Балалардың 

патриоттық сезімін 

ояту,музыканың түрлі 

сипаттарын ажырата 

білуге үйрету.Әнді таза 

айтуға, би қимылдарын 

сезіне білуге тәрбиелеу 

 

жүгіру. 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

2.Мүсіндеу 

Тақырыбы:Ұшақ 

Мақсаты: 

Балаларға ұшқыш аталары 

туралы  түсінік 

беру.Сопақша пішіннен 

ұшақ бейнесін мүсіндеуге 

үйрету. 

Б.Б.С: «Таным» 

1.Жаратылыстану. 

Тақырыбы: «Отан 

қорғаушылар» 
Мақсаты: Балалардың 

әскер туралы білімдерін 

жетілдіріп, олардың 

түрлерімен таныстыруды 

бекіту. Отанына деген 

сүйіспеншіліктерін 

қалыптастыру. 

 

домалату.биіктігі 40-45 см 

жіптің астынан еңбектеп 

өту. Допты  нысанға 

тигізіп лақтыру. 

Б.Б.С: «Таным»  

2.Орыс тілі 

ТемаНаши защитники 

ЦельРасширать и 

обогащать знания детей о 

праздниках. Продолжать 

развивать у детей устную 

речь, учить называть 

весенние месяцы и их 

последовательность на 

русском языке, расширать 

активный словарь по 

новой теме. 

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:Қайың 

ағашын бақылау 

Мақсаты: қайың 

ағашы туралы, 

ағаштардың көктемгі 

өзгерістері туралы 

білімдерін молайту. 

Еңбек: Ауланы 

қоқыстан сынған 

бұталардан тазалау 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр қақпан» 

 

Бақылау:         

Қонып 

отырғанқарғаны 

бақылау 

Мақсаты:Табиғаттағ

ы өзара байланысты 

көре . Құстарға деген 

қамқорлыққа 

тәрбиелеу. 

Еңбек: Ағаш 

түптерімен атызға 

торф тасу  

Қимылды ойын: 

Бақылау: 

Бұлтты,ағаштарды,  

Мақсаты:Балаларға 

көктемгі бұлтты 

бақылату, көктемде 

бұлттың қандай 

болатынын түсіндңру 

Еңбек: Гүл егілген алаң 

айналасын тазалау  

Қимылды ойын: «Өз 

гүліні тап» 

Бақылау: Ағаштың 

жапырақтарын айтуын 

Мақсаты:Балабақша 

сыртындағы талдарды 

бақылау. 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазалау 

Қимылды ойын: «Бәйге» 

 

 

Ұшып келген құстарды 

бақылау 
Мақсаты: көктем құстары 

жайлы білімдерін бекіту. 

Құстарға деген 

қамқорлыққа тәрбиелеу. 

Еңбек: Алаңды 

қоқыстардан тазалау  

Қимылды ойын: «Аюлар 

мен аралар» 



«Аққу қаздар» 

 

 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

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

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

Тамақ ішер кезде енді, 

Сөйлемейміз 

күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу 

Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

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

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

Дид/о:«Қай мезгілде 

киеміз?» 

Мақсаты:Балалардан 

мезгілдерді сұрау 

арқылы киімдерді 

айтқызу. 

 

Дид/о: «Бұл қай 

мезгілде болады?» 

Мақсаты: Балаларға 

жыл мезгілдерінің 

ерекшеліктерін 

айтқызу 

 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша). 

 

Дид/о: «Менің досым» 

Мақсаты: Балалардың 

бойында достықты 

құрметтеуге деген сезімге 

тәрбиелеу. 

 

Вариативтік компонент:  

«Қызықты логика» 

Тақырыбы: Сыйқырлы 

таяқшалар   

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: Айсұлтанға 

тақпақ жаттату. 

 

 

Логикалық 

сұрақтар:Шерхан 

 «Сен өскенде кім 

боласың?»  

Мақсаты: Балаларды 

логикалық ойлау 

қабілетін,есту,зейін,қа

былдау порцестерін 

Жеке баламен жұмыс: 

Айқын мен Айшаға 

түстерды ажыратуүйрету    

Жеке баламен жұмыс: 
Амира мен Мадинадан оң 

мен солды үйрету. 

Өнер орталығы. 

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  



дамыту.     

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апталық тақырып: «Көңілді жаз» 

Мақсаты: : Балалардың жеке  тәжірибесінен суреттің мазмұны бойынша  жаз туралы шағын әңгімелер құрастыруды дамыту.  

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

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

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

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

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және т.б. 

) 

 

 

 

Үстел үсті ойыны: 

«Ойық ішіндегі заттарды 

орналастыру» 

Дид/о: «Бағдаршам»  

Мақсаты: Қызыл түсті 

көргенде балалар 

қимылдайды тұрады, 

сары түсті көргенде қол 

шапалақтайды, жасыл 

түсті көргенде жүреді 

Дид/о: 

«Дабыл қағу» 

Мақсаты:Балаларға 

қауіпсіздік ережелерін 

еске түсіру 

Дид/о: 

«Неге ұқсайды?» 

Мақсаты:Балаларға 

суреттердің неге 

ұқсайтынын айтып 

сәйкестендіру. 

Дид/о: «Күзгі киімдер?» 

Мақсаты:Балаларға күз 

мезгілінде қандай киім 

кию керектігін үйрету. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид/о:Саусақ ойыны 

«Басбармақтай балақай» 

Мақсаты:Балалардың 

саусақ икемділігін 

жетілдіру, қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

 

 

Дид/о: «Дәл 

осындайды тауып ал» 

Мақсаты: Балалардың 

дүниетнымын кеңейту, 

тілдік қарым-қатынасты 

қолдана білуге жаттық 

 

 

Дид/о: «Бұл кімге 

керек?» 

Мақсаты: 

Әр түрлі заттарды 

көрсетіп, аттарын 

ататаып, олардың 

еңбекте қолданылуы 

туралы түсіндіру, 

мамандықтармен 

таныстыру. 

Дид/о:Саусақ ойыны 

«Басбармақтай балақай» 

Мақсаты: Балалардың 

саусақ икемділігін 

жетілдіру, қызығушылық 

сезімдерін арттыр 

 

 

 

Дид/о: «Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балаларды 

жылмезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру 

 

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Б.Б.С: «Қатынас»  

1. Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Көңілді 

жаз келеді» 

Мақсаты: Балалардың 

Б.Б.С. 

«Шығармашылық»  

1.Жапсыру 

Тақырыбы: «Гүлденген 

тоғай» 

Б.Б.С: «Таным»  

1.Жаратылыстану. 

Тақырыбы:  

«Үй және жабайы 

жануарлар» 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру.  

Негізгі қимылдар 

Тізесін бүгіп тұрып, 

аяқтарды кезекпен 

Б.Б.С: «Денсаулық»  

2.Денешынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Допты жоғары лақтыру, 

еденге ұру және оны екі 



жеке  тәжірибесінен 

суреттің мазмұны 

бойынша  жаз туралы 

шағын әңгімелер 

құрастыруды дамыту. 

 

Б.Б.С: «Әлеумет»  

2.Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 

«Өсімдіктер әлеміне 

қамқорлық» 

Мақсаты: Қамқорлық 

жасау туралы білімін 

пысықтау. 

 

Мақсаты:Ұшбұрыш,төр

тбұрыш қиындыларды 

құрастыру және 

дөңгелекті қиып, гүл 

бейнесін құрастырып 

желімдеу. 

 

 

Б.Б.С. «Таным». 

2.Математика негіздері. 

Тақырыбы: «Заттар 

тобын 

салыстыру.Олардың 

артық кем екенін атау» 

Мақсаты: Екі қарама 

қарсы және бірдей 

заттарды салыстыру 

дағдысын бекіту. 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1.Дене шынықтыру. 

50 см жоғары көтерілген 

арқанның,доғаның,таяқт

ың астынан оң жіне сол 

бүйірмен алға еңбектеп 

кіру. 

 

Мақсаты: 

Жануарлардың сыртқы 

келбеті, қозғалу және 

көректену тәсілдері 

туралы түсініктерін 

кеңейту. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

2. Музыка  

Тақырыбы.«Көңілді 

жаз»  

Мақсаты Музыканы 

тыңдап, сипатын 

ажырату.Ән мәтінін 

дұрыс айтуға 

жаттықтыру.Ойындард

а эмоциясын 

көрсету«Біз тәртіпті 

баламыз»әніҚосарланы

п билеу 

 

көтеру 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

2.Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Тауық балапандары»  

Мақсаты:Құстарды 

бейнелегенде 

көркемдігін шағын 

қимыл сюжетіне 

келтіріп салуды үйрету. 

Қылқаламды бояуға 

ұқыпты малуын 

пысықтау, қағаз бетіне 

құстар бейнелерін 

көлеміне қарай салуды 

үйрету.  

 

 

 

 

 

 

 

қолымен қағып алу. 

 

Б.Б.С: «Қатынас»  

2.Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Жаз»  

Мақсаты: Жаз жайлы 

өлең жаттауда жазды 

суреттерден танып, 

мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

біліктерін бекіту. 

 

Б.б.с:  «Таным» 

3. Құрастыру 

Тақырыбы «Үй 

жиhаздары» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

денелерден түйістіру 

әдістерімен өз 

беттерінше  үй 

жиhаздарын жасауға 

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 

 

 

Жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

жаңбыр қайдан және 

қалай пайда болатынын 

түсіндіру. 

Сендер аспанда не көріп 

тұрсыңдар? 

Олар неге ұқсайды? 

Олар неге жылжып 

Желді бақылау. 

Мақсаты: Жел туралы 

мағлұмат беру. 

Желдің түрлерімен 

таныстыру. 

Қимылды ойын: «Ақ 

қоян» 

Еңбек: Гүлдерге су құю. 

 

Табиғатәсемдігінбақыл

ау. 

Мақсаты: 

Балабақшаайналасында

ғыеңкөріктіжердітаңда

п, бақылаужасау. 

Табиғаттыңсұлукөркіне

балалардыңқызығушыл

ық 

Ағаштыбақылау. 

Мақсаты: 

Ағаштуралымағлұматбер

у. 

Ағаштардыңжылмезгілін

ебайланыстықұбылыстар

ынтүсіндіру. 

Ағашқандай? 

Қимылдыойын:«Бір,екі,ү

Жаздагүлдердібақылау. 

Мақсаты: 

Балаларғагүлтуралымағл

ұматберу. 

Қимылдыойын: 

«Тығылмақ» 

Мақсаты: 

Балалардышапшаңдыққа

, 



жатыр? 

Жаңбыр бізге не үшін 

қажет? Жаңбыр қандай? 

Жаңбыр жауғанда не 

болады? 

Жаңбыр қай мезгілде 

жауады? 

Қимылды 

ойын:«Поезд»                  

Еңбек: Өз-өзіне қызмет. 
 

сезімдерінарттыру. 

Табиғатбайлығынқорға

уғатәрбиелеу. 

Қимылдыойын:«Көже

ктер» 

Еңбек:Ауланысыпыру. 

 

шжүгір!» 

Мақсаты:Белгібойыншаә

рекететугеүйрету.Жүгіру

діңшапшаңдығынарттыр

у 

Еңбек:Топбөлмесіндегігү

лдергесуқұю. 

Мақсаты:гүлдердікүтебіл

угеүйрету. 

 

қызығушылыққатәрбиел

еу. 

Ойыншарты: 

Санамақарқылыбірбалат

ығылғанбалалардыіздеу

шіболыптағайындалады. 

Ал, басқалары 

тығылады. 

Еңбек: Гүл егу 
 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

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

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

Тамақ ішер кезде енді, 

Сөйлемейміз күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

Нан бар жерде ән бар. Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау.суық тоңамыз, 

жаз дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

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

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты:                 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету 

 

1.Ойын орталығы 

Дидактикалық ойын: 

Әдемі кілемшелер» 

Ойынның мақсаты: 
бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» (Пән маманы 

жоспары бойынша) 

1.Шығармашылық 

орта: 

Сиқырлы суреттер» 

Ойынның мақсаты: 
балалардың логикалық 

ойлау қабілетін, ес, 

зейін, қабылдау 

процесстерін дамыту. 

 

Вариативтік 

компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Кемпірқосақ түстері 

олардың кезектілігі.Түзу 

сызық тұйықталған және 

тұйықсыз қисық 



тәрбиелеу. 

 

сызықтар» 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Инабат мен Амиржаз 

мезгілі туралы тақпақ 

жаттату. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұртас түстерды 

ажыратуүйрету    

 

Жеке баламен жұмыс: 

Айдын мен Айқын 

жаңылтпаштар жаттату. 

 

Жеке баламен 

жұмыс:Али мен 

Айсұлтанғаоң мен солды 

ажыратып үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 
Айқын мен Азизадан 

пішіндерді сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апталық тақырып: «Мен жасай аламын» 
Мақсаты:  

 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 23.05.22ж.  Сейсенбі 24.05.22ж. Сәрсенбі 25.05.22ж. Бейсенбі 26.05.22ж. Жұма 27.05.22ж. 

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

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

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

Ойындар (үстел-

үсті, саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

«Паравоз» 

Балалар бір-бірінің 

артына тіркеліп тұрып 

паравоз сияқты жүруге, 

өлең жолдарын 

қайталап айтуға үйрету. 

«Саусақ ойыны» 

«Әжемнің ертегілері» 

Отбасылық 

фотосуреттерді 

қарастыру. 

Туысқандары туралы 

әңгімелеп беру. 

Дид/о: «Кім жоқ?» 

Отбасы мүшелерінің 

суретін жасыру арқылы 

баланың есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Үстел үсті ойыны пазл: 

«Үйшік құрастыр» 

Балалармен отбасы 

туралы әңгімелесу 

Дид/о: «Анам, әкем» 

Балаларға ұл және 

қыздардың киімдерін 

ажыратуға үйрету. 

Таңертеңгі  

Жаттығу 

Мамыр айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырылғ

ан 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид/о:«Қай мезгілде 

киеміз?» 

Мақсаты:Балалардан 

мезгілдерді сұрау 

арқылы киімдерді 

айтқызу. 

Дид/о: «Бұл қай 

мезгілде болады?» 

Мақсаты: Балаларға 

жыл мезгілдерінің 

ерекшеліктерін 

айтқызу 

Дид/о «Сәуленің күні» 

Мақсаты: Балалардан 

күн тәртібін сұрау 

 

 

 

Дид/о: «Менің досым» 

Мақсаты: Балалардың 

бойында достықты 

құрметтеуге деген сезімге 

тәрбиелеу. 

 

Дид/о:«Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балалардың 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

 

Ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметтері 

 

Б.Б.С: «Қатынас»  

1. Сөйлеуді 

дамыту.Тақырыбы: 

«Балаларды қорғау 

мерекесі» 

Мақсаты: Тілдік 

ойындар мен 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1Дене шынықтыру.  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: 

№18таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

Б.Б.С: «Таным»  

1.Жаратылыстану. 

Тақырыбы:«Табиғатта

ғы маусымдық 

өзгерістер»  

Мақсаты: Өзгерістерді 

қарапайым 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

1,Дене шынықтыру.  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: 

№18таңертеңгі 

жаттығулар комплексі. 

Отырып допты бір біріне 

Б.Б.С: «Денсаулық»  

1.Денешынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: 

№18таңертеңгі 

жаттығулар комплексі. 

Гимнастикалық қабырға 



жаттығуларды қолдана 

отырып, балалардың 

сөздік қорларын 

дамыту және байыту. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

2. Музыка  

Тақырыбы:.«Мен 

жасай аламын» 
Мақсаты:Музыкаға 

қызығушылығын 

дамыту.Ырғақты 

сезіну,әуенді 

динамикалық есту 

қаблеттерін 

дамыту,Ойын,би 

қимылдарына 

қатысу.«Жас дәуірдің 

түлегіміз»әнін үйрену 

 

Еденнен 20-25 см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өту. 

 

Б.Б.С. «Таным»  
2.Математика 

негіздері. 

Тақырыбы: «Үлкен, 

кіші, өте үлкен,өте 

кішкентай» 

Мақсаты:Заттарды 

көлеміне қарай 

салыстыру.Өте 

үлкен,өте кішкентай 

ұғымдарын  

түсіндіру.. 5 

көлемінде санау, 

заттардың үлгісі 

бойынша санау 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық»  

3.Мүсіндеу 
Тақырыбы: «Шай 

ыдыстары» 

Мақсаты: Таныс 

мүсіндеу амалдарды 

қолданып ыдыстарды 

жасау. 

 

 

байланыстарын орнату. 

«Қызыл кітапқа» 

енгізілген және 

жойылып кету қаупі 

төнген жануарларды 

танып білуін 

қалыптастыру. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

2. Музыка  

Тақырыбы:.«Мен жасай 

аламын» 
Мақсаты:Музыкаға 

қызығушылығын 

дамыту.Ырғақты 

сезіну,әуенді 

динамикалық есту 

қаблеттерін 

дамыту,Ойын,би 

қимылдарына 

қатысу.«Жас дәуірдің 

түлегіміз»әнін үйрену 

домалату. 

 

Б.Б.С: «Таным»  

2.Орыс тілі 

Тема:" Мы умеем" 

Цель:Научить детей 

понимать слова связанные 

с действиями, выполнять 

различные действия с 

предметами. Учить  

образование слов 

вежливого тона. 

Упражнять и закрепить в 

произношении звуков. 

Обратить внимание детей 

на окончание слов.   

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

3.Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Әжеме сиға тартқан 

орамал»  

Мақсаты: Бояуды өрнек 

салуда қолдану әдістерін 

меңгерту. 

 

 

бойынша жоғары 

төменкезектескен 

қадаммен өрмелеу, оң 

аралықтан сол аралыққа 

ауысу. 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

1.Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Ертегілер 

елінде» 

Мақсаты: Таныс 

ертегілер мен сахналық 

қойылымдар 

кейіпкерлерінің рөлдерін 

орындауды үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау:Жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты:Жаңбырды 

Бақылау:Бұлтты 

бақылау. Мақсаты: 

Бұлттың түзілуі және 

Бақылау: Желді 

бақылау Мақсаты : 

Желдің түрлерімен 

Бақылау: Көшедегі 

машиналарды бақылау 

Мақсаты: Көшедегі 

Бақылау:Ауа-райын 

бақылау. Мақсаты: Ауа-

райын бақылай отырып, 



бақылай отырып , оның 

бұлттан жауатындығы 

және түрлерін айтып 

түсіндіру.Мысалы;Жай 

жаңбыр, өткінші 

жаңбыр, нөсер жаңбыр. 

Көркем сөз Ақ киімді 

біреуі Сары киімді 

біреуі Көк киімді біреуі 

Әлем ,жәлем біреуі 

(төрт мезгіл) 

олардың түрлерін 

:шарпы, 

будақ,қабатты 

бұлииарды ажырату. 

таныстыру;салқын жел, 

жылы жел, ұйытқып 

соққан жел.Желдің 

күштілігі ауа-райының 

салқындығын 

үдететіндігін түсіндіру. 

машина түрлерімен 

таныстыру.Машина адам 

үшін , уақытын 

үнемдейтіндігімен 

түсіндіру.Машинаға қарсы 

жүгірмеу, көше тәртібін 

құрыс сақтап жүруге 

үйрету. 

күз мезгілінің өзіне тән 

ерекшеліктерін көрсете 

сипаттау. 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

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

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

Тамақ ішер кезде енді, 

Сөйлемейміз 

күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу 

Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

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

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

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

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

Дид/о:«Қай мезгілде 

киеміз?» 

Мақсаты:Балалардан 

мезгілдерді сұрау 

арқылы киімдерді 

айтқызу. 

 

Дид/о: «Бұл қай 

мезгілде болады?» 

Мақсаты: Балаларға 

жыл мезгілдерінің 

ерекшеліктерін 

айтқызу 

 

.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша). 

 

Дид/о: «Менің досым» 

Мақсаты: Балалардың 

бойында достықты 

құрметтеуге деген сезімге 

тәрбиелеу. 

 

Вариативтік компонент 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: 

«Кемпірқосақ түстері 

олардың кезектілігі.Түзу 

сызық тұйықталған және 



тұйықсыз қисық 

сызықтар» 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: Айсұлтанға 

тақпақ жаттату. 

 

 

Логикалық 

сұрақтар:Шерхан 

 «Сен өскенде кім 

боласың?»  

Мақсаты: Балаларды 

логикалық ойлау 

қабілетін,есту,зейін,қа

былдау порцестерін 

дамыту.    

Жеке баламен жұмыс: 

Айқын мен Айшаға 

түстерды ажыратуүйрету    

Жеке баламен жұмыс: 
Амира мен Мадинадан оң 

мен солды үйрету. 

Өнер орталығы. 

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  

 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

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

 


