


Қыркүйек айының Іапта 01.09.21-03.09.21аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Апта тақырыбы: «Менің балабақшам» 

Мақсаты: Балалардың бойында балабақшаға, достарына деген сүйіспеншілік сезімді қалыптастыру; бірлескен әрекетке 

қызығушылықтарын  дамыту. 

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі 

01.09.2021 

Бейсенбі 

02.09.2021 

Жұма 

03.09.2021 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

  Дидактикалық 

ойын:  

«Өз үйін тап» 

Құрылысшы 

ойыны: «Балабақша 

жиһазы» 

Саусақ жаттығуы: 

«Қуыр қуыр 

қуырмаш» 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

«Сылдырмақпен» 

Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар,   Қимылды ойын: «Сиқырлы Ойын: «Атын ата» 



ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Күн мен түн» 

Мақсаты: ойынға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

суреттер» 

Мақсаты:  

Мақсаты: 

балабақша 

жиһаздарын дұрыс 

атай білуге үйрету. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

  Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

2) Жүру, жұптастып 

жүру. Бірқалыпты 

жүгіру. Бір орында 

тұрып екі аяқтап 

секіруді 

қалыптастырып. 

Доптарды бір-біріне 

домалатуды үйрету.  

Қимылды ойын: 

«Ұшақтар» 

 

2.Б.Б.С:«Шығармаш

ылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы: «Ұзын 

жолдар салу» 

Балабақша 

ауласындағы 

жолдарды көрсету. 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Сенсорика» 

Тақырыбы: 

«Ағаштарды 

орналастыр» 

Шыршаны (ағашты) 

шеңбер бойлап, 

қатарға, бұрыштарға 

орналастыру арқылы 

қолдың қимыл 

әрекеттерін дамыту. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы:  

«Бақшаға барамын»  

Мақсаты: Бірінің 

артынан бірі жүру 

барысында би 

ырғағымен жүру,ән 

тыңдауғаүйрету.Бала

бақшамен 

Б.б.с: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Бір қалыпты жүгіру. 

Доптарды бір-біріне 

домалату. Арқанның 

астынан еңбектеп 

өтуді 

үйрету.Қимылды 

ойын: «Күн мен 

жаңбыр» 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы: 

«Бақшаға барамын» 

Мақсаты: Бірінің 

артынан бірі жүру 

барысында би 

ырғағымен жүру,ән 

тыңдауғаүйрету.Бал



Ұзын жолдар салу. 

Қыл қаламмен қоңыр 

бояумен парақ бетіне 

солдан оңға қарай 

сызуды 

қалыптастыру. 

 

таныстыру. абақшамен 

таныстыру. 

Серуенге 

дайындық 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

  1.Ауа –райы 

құбылысын бақылау: 

Мақсаты: 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға үйрету; 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: 

Балаларды дыбыс 

бойынша тез 

жүгіруге, бірақ бірін 

– бірі соқпай, 

қимылды қозғалыс 

жасауға және 

тәрбиеші белгісі 

бойынша оны өзгерте 

2.Автобусты 

бақылау 

Мақсаты: Көлікті 

сыртқы пішініне 

қарап ажырата алуға 

үйрету;Автобуста 

өзін ұстаудың 

қарапайым 

ережелерін 

қалыптастыру; 

Қимылды 

ойын:«Автомобильд

ер» 

Мақсаты:Жол жүру 

ережесін сақтауды 

үйрету; 

Автобус туралы 

білімдерін бекіту; 

3.Күзгі саябақты 

бақылау 

Мақсаты: Саябақ 

туралы білімдерін 

кеңейту; 

Туған өлкенің 

әдемілігіне сүйсіне 

білуге үйрету; 

Қимылды 

ойын:«Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты: Бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету;Тәрбиеші 

белгісі бойынша 

жылдам жүгіруге, 



алуға , өз орнын 

табуға үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Жеке жұмыс: 

Айлинге күз туралы 

тақпақ жаттату 

Еркін ойындар. 

Еңбекке баулу: 

Алаңға апаратын 

жолды сыпыру.  

Жеке жұмыс: 

Саидаға қос аяқтап 

секірту қимылын 

бекіту; 

Еркін ойындар. 

бір – біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру; 

Еңбекке баулу: 

Саябақтың балалар 

ойнайтын  алаңын 

тазалау. 

Жеке жұмыс: 

Айзаға бақшадағы 

гүлдермен 

таныстыру. 

Еркін ойындар. 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

 

 

 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

 

 

Түскі ұйқы      



  

 

 

 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

«Не дәмді? Ертегісін 

айтып беру.» 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

  Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

  Д\ойын: «Сиқырлы 

сандық» 

Мақсаты: суреттерде 

бейнеленген 

заттарды ажырата 

білу. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау 

Ойын: «Кімнің 

заттары?» 

(Достарының 

заттарын анықтау)  

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

  Әдеміге 

балабақшадағы топ 

ішін таныстыру. 

Сардарға балабақша 

туралы тақпақ 

жаттату; 

Айназға «Мен 

бастаймын, сен 

аяқта» ойынын 

ойнату; 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 



Серуендеу. Балабақшаның ауласындағы құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр» 

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабқшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қыркүйек айыныңІI апта06.09.21-10.09.21   аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Балабақша» 

Мақсаты: Балалардың бойында балабақшаға, достарына сүйіспеншілік сезімді қалыптастыруға. Бірлескен әрекетке 

қызығушылықты дамыту. 

Апта тақырыбы: «Менің тобым» 

 

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  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

Мақсаты: 

жиһаздың атауын  

дұрыс атап, 

қырағылыққа 

баулу. 

Үстел-үсті ойын: 

«Қандай пішін?» 

Мақсаты: пішінді 

дұрыс атауға, сол 

пішінге ұқсас 

жиһаздарды 

көрсету. 

Дидактикалық 

ойын: .«Пішінді 

құрастыр.» 

Ойын мақсаты: 

Түстер мен пішіндер 

арқылы құрастырып 

үйрету. Есте сақтау, 

көру, ажырату 

қабілеттерін дамыту. 

Д\ойын: ойын: 

«Балабақша жиһазы» 

Мақсаты: үйренген 

жиһаздарын бекіту. 

Есте сақтау қабілетін 

арттыру. 

Санамақ айту: 

«Қуыр қуыр 

қуырмаш» 

Мақсаты: бала тілін 

дамыту; 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

(құралсыз) 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын:  

«Допты ұстап ал» 

Мақсаты:Ептілік

ке, шапшаңдыққа 

баулу. 

Д\ойын: «Не 

көрдің, не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмыст

ық заттар мен топ 

бөлмесінің 

жиһаздары мен 

ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін 

жетілдіру және 

салыстыруға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Ұшты - ұшты» 

Ойын мақсаты: 

балаларды әртүрлі 

қимыл-қозғалысын 

үйрету.  

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: 

Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту.Сурет 

бойынша әңгіме 

құрай білуге 

дағдыландыру. 

Дид-қ ойын: «Ненің 

көлеңкесі?» 

Мақсаты:  жиһазды 

көлеңкесі арқылы 

танып, атын атау; 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар:  

Шеңбер бойымен 

қол ұстасып 

1. Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылыс

тану» 

Тақырыбы: 

«Гүлдер» 

Мақсаты:Гүлдерді 

ажыртып, атай 

білуді 

1.Б.Б.С:«Денсаулық

» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  

Шеңбер бойымен 

қол ұстасып жүру. 

Жүруден жүгіруге 

1. Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:«Құрастыру» 

Тақырыбы:  

«Жиһаздар» 

Мақсаты: Жиһаздар 

үлгісін қарап, оның 

бөліктерін атап 

көрсетуге, қандай 

1. Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Шеңбер бойымен 

қол ұстасып жүруді, 

жүруден жүгіруге 



жүруді дамытып. 

Жүруден жүгіруге 

және керсінше 

ауысу. 

Гимнастикалық 

орындықтың 

үстімен жүруді 

үйрету.  

Қимылды ойын: 

«Ұшақтар» 

 

2. Б.Б.С: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Көркем 

әдебиет» 

Тақырыбы:«Бала

бақша туралы 

өлең оқу» 

Мақсаты: 

Балабақша туралы 

айтып беру, 

тақырыпқа сәйкес 

өлең оқып беріп 

оны эмоционалды 

қабылдауға 

үйрету. 

Д\ойын: 

қалыптастыру 

(аулада, бөлмеде 

гүлдейтін 

өсімдіктер) 

ауладағы гүлдердің 

түстерін атау. 

Достарына сыйлау. 

«Гүлдерге су 

құямыз» 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Жапсыру» 

«Жапсыру» 

Тақырыбы:  

«Топтағы әсем 

шарлар» 

Мақсаты:Фланелег

рафта желімсіз 

жапсыру  

технологиясын 

үйрету. 

Эстетикалық 

қабылдауын 

қалыптастыру. Әсем 

шарларды 

жабыстыру. 

және керісінше 

ауысу. 

Гимнастикалық 

орындықтың 

үстімен жүруді 

пысықтау. Қолын 

жоғары көтеріп 

жүруді үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Автобус» 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы:  

«Жолдар» 

Мақсаты: 

Балабақша 

ауласындағы  

жолдарды көрсету. 

Ұзын жолдар салу. 

Қыл қаламмен 

қоңыр бояумен 

парақ бетіне солдан 

оңға қарай сызуды 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

бөлшектерден 

құралғанын анықтап 

құрастыруға 

қабілетін 

қалыптастыру.  

Ойын: «Жиһазды 

ата» 

Д\Ойын: «Көлеңкесін 

тап» 

 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы:«Топ,то

п балақан» 

Мақсаты: Топ топ 

балақан әніне 

қимылдар жасау,ән 

тыңдап,қосылып 

айтуға үйрету.Би 

ырғағын игеру 

 

және керісінше 

ауысуды, қолын 

жоғары көтеріп 

жүруді дамытып. 

Төрттағандап 

тақтаның үстімен 

жүруді үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Автобус» 



«Орныңды тез 

тап» 

 

Қ\ойын: «Шар 

болып үріліп, 

жарылайық» 

 

«Көжегім» 

 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Автобусты 

бақылау 

Мақсаты: 

Көлікті сыртқы 

пішініне қарап 

ажырата алуға 

үйрету;Автобуста 

өзін ұстаудың 

қарапайым 

ережелерін 

қалыптастыру; 

Қимылды 

ойын:«Автомоби

льдер» 

Мақсаты:Жол 

жүру ережесін 

сақтауды үйрету; 

Автобус туралы 

білімдерін бекіту; 

Тамақтанып 

жатқан құстарды 

бақылау. 

Мақсаты: 

Құстарға қамқор 

болуға деген 

ынталарын 

арттыру; 

Құстар туралы 

білімдерін 

кеңейту;Табиғатқа 

деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу; 

Еңбекке баулу 

Құстарды 

тамақтандыру 

Мақсаты:  

- Қарапайым 

тапсырмаларды өз 

Ауа –райы 

құбылысын 

бақылау. 

Мақсаты: 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға үйрету; 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: 

Балаларды дыбыс 

бойынша тез 

жүгіруге, бірақ бірін 

– бірі соқпай, 

қимылды қозғалыс 

жасауға және 

тәрбиеші белгісі 

бойынша оны өзгерте 

Бұлттарды 

бақылау. 

Мақсаты: Өлі 

табиғат құбылыстары 

туралы білімдерін 

тиянақтау, 

табиғаттыбақылауға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбекке баулу: 

Алаңды егу 

жұмыстарына 

дайындау. 

Қоқыстарды жинау, 

сыпыру.. 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты: Ойын 

ережесін түсініп, 

Итті бақылау 

Мақсаты: Үй 

жануарлары туралы 

түсінік 

қалыптастыру; 

Иттің сырт келбеті 

мен жүріс тұрысы 

туралы айту; 

Жануарларға деген 

сүйіспеншіліктерін 

арттыру; 

Еңбекке баулу:  

Табиғат 

бұрышындағы 

жануарларға шөптер 

дайындау. 

Мақсаты: 

Жануарларды күтуге 

ниеттерін арттыру, 

оларды дұрыс 



Еңбекке баулу: 

Алаңға апаратын 

жолды сыпыру.  

Еркін ойындар. 

бетінше орындауға  

қалыптастыру; 

- Жануарларды 

бағуға деген ниетін 

арттыру; 

«Торғай мен 

мысық» қимылды 

ойыны 

Мақсаты: Тізесін 

бүгу арқылы жеңіл 

секіріп түсуге;Бір – 

біріне соқтығыспай 

жүгіруге; 

Жылдам қашып, өз 

орнын табуға 

үйрету; 

Еркін ойындар. 

алуға , өз орнын 

табуға үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Еркін ойындар. 

шартын сақтап 

ойнауға, ептілікке, 

алғырлыққа баулу. 

Еркін ойындар. 

 

 

тамақтандыруға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Жалбыр ит» 

Мақсаты:Жүру 

және жүгіру 

барысында бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету;Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға үйрету; 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

Астарың дәмді 

болсын! 

 Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 



Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

Түскі ұйқы      

Тыныш 

ұйыктауын 

кадағалау 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

«Не дәмді? Ертегісін 

айтып беру.» 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

 

 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Д\ойын:«Бұл 

не?» 

Мақсаты: Дыбыс

тарды анық, 

асықпай, дұрыс 

айта білуге 

Д\ойын: «Не көрдің, 

не 

білдің?»Мақсаты: Т

ұрмыстық заттар мен 

топ бөлмесінің 

жиһаздары мен 

Тақпақтар 

жаттату. 

Мақсаты: сөзді 

анық айтуға, 

дыбыстарды нақты 

айтуға 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

Ойын: «Кімнің 

заттары?» 

(Достарының 

заттарын анықтау)  



үйрету.Сөздерде 

дыбыстың дұрыс 

айтылуына назар 

аударту. 

ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін 

жетілдіру және 

салыстыруға үйрету. 

дағдыландыру. арқылы баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: 

Заңғарға 

балабақша 

жиһаздарымен 

таныстыру. 

Жеке жұмыс: 

Аянатқа  гүлдердің 

түрімен танысту. 

Жеке жұмыс: 

Нұрхатқа  топ 

ішін таныстыру. 

Жеке жұмыс: 

Ратмирге  

балабақша туралы 

тақпақ жаттату; 

Жеке жұмыс: 

Айлинге  «Болады, 

болмайды» ойынын 

ойнату; 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

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

беру, кеңес беру.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Қыркүйек айының   ІII апта13.09.2021-17.09.2021   аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Мақсаты: Балалардың бойында балабақшаға, достарына деген сүйіспеншілік сезімді қалыптастыру; бірлескен әрекетке 

қызығушылықтарын  дамыту. 

Апта тақырыбы: «Балабақшадағы ойыншықтарым» 

 

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 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Д\ойын: 

«Қуыршаққа өз 

ойыншығын табуға 

көмектес. 

Мақсаты:бір түске 

ие заттарды 

топтастыруға және 

әр түсті заттарды 

түсі бойынша 

салыстыра білуге 

дағдыландыру. 

Үстел-үсті 

ойын: 

«Ұқсасын тап» 

Мақсаты: түр-

түсін, пішінін 

ажыратуға  

үйрету. 

Д\ойын: «Бөлігін 

көрсет» 

Мақсаты: сөздік 

қорын молайту, 

байқампаздыққ 

қабілеттерін арттыру. 

 

Қимылды ойын: 

«Сұр көжек» 

Мақсаты: балаларды 

аңдарды оңай 

ажыратуға 

дағдыландыру. 

Д\ойын:«Дәл 

осындайды тауып 

ал» 

Мақсаты:Балалард

ың  дүние  танымын 

кеңейту, тілдік  

қарым-қатынасты  

қолдана білуге 

жаттықтыру 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

(Сылдырмақпен) 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны 

«Мозайка» 

Мақсаты: 

балаларға берілген 

суреттердің бөлігін 

тауып орналастыра 

білуге үйрету. 

Тапқырлықа баулу 

Үстел-үсті 

ойыны: 

«Топтастыр» 

Мақсаты 

:Ертегідегі 

жағымды 

жағымсыз 

кейіпкерлерді 

ажырату 

Үстел үсті ойыны: 

«Бөліктерді  

құрастыр» 

Мақсаты: Зейінді, 

байқампаз болуға 

баулу. 

 

«Сиқырлы 

суреттер» 

Мақсаты: 

Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту.Сурет 

бойынша әңгіме 

құрай білуге 

дағдыландыру. 

Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

Мақсаты: 

байқампаздыққа 

баулу, сөздік қорын 

молайту. Балаларды 

ойынға қызықтыру. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру, қарқынды 

өзгерте отырып 

жүру. Жатқан 

арқаннан секіру. Екі 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратыл

ыстану» 

Тақырыбы: 

«Жемістер мен 

көкіністер» 

Мақсаты: 

Балаларды 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру, қарқынды 

өзгерте отырып 

жүру. Жатқан 

арқаннан секіру. Екі 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Сенсорика» 

Тақырыбы:  

«Доптар» 

Мақсаты: Допты 

домалату, ортасынан 

ашу, майда доптарды 

алу, қайта салып 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру, қарқынды 

өзгерте отырып 

жүруді, кедіргілі 

жазықтың бетімен 



қолмен (1-1,5 м ара 

қашықтық) ныссанға 

допты лақтыруды 

қалыптастыру. 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:«Сөйлеуді 

дамыту» 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтарым» 

Мақсаты: 

Балалардың көңіл 

күйін көтеру, өзіне 

қарап тіл қатқанда 

күлімдеуді 

жаттықтыру, 

дыбыстарды, 

сөздерді және сөз 

тіркестерін 

дауыстың биіктігін, 

екпінін байқауды 

үйрету. 

Д\ойын: «Бұл не?» 

 

 

сыртқы түрі, түсі, 

дәмі атауы 

бойынша қиярды, 

қызанақты, 

сәбізді, алманы, 

алмұртты тани 

білуге үйрету. 

Ойыншықтарын 

тамақтандыру. 

Қ\ойын: «Жемісті 

жинайық» 

 

қолмен (1-1,5 м ара 

қашықтық) 

ныссанға допты 

лақтыру. Кедіргілі 

жазықтың бетімен 

еңбектеуді үйрету. 

 

Б.Б.С:«Шығармаш

ылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы: 

«Қуыршақ 

Әйгерімнің 

тәттілері» 

Мақсаты: 

Қаламмен ұзын тік 

салынған таяқшаға 

дөңгелектеп шеңбер 

салуды үйрету. 

 

 

жабу арқылы қолдың 

саусақтарының 

қимлын дамыту. 

 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ :«Музыка» 

Тақырыбы:«Топ,топ 

балақан» 

Мақсаты: Топ топ 

балақан әніне 

қимылдар жасау,ән 

тыңдап,қосылып 

айтуға үйрету.Би 

ырғағын игеру 

 

еңбектеуді дамытып. 

Алға қарай ұмтыла 

екі аяқтап 

секіртпемен секіруді 

үйрету. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы:«Топ,то

п балақан» 

Мақсаты: Топ топ 

балақан әніне 

қимылдар жасау,ән 

тыңдап,қосылып 

айтуға үйрету.Би 

ырғағын игеру 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  



 

 

Жапырақтарды

ң түсуін 

бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгілінің 

белгілерін 

ажырата алуға 

үйрету; 

Байқвмпаздық 

қабілеттерін 

дамыту; 

Табиғатты 

қорғауға 

тәрбиелеу; 

Көркем сөз                                                                                                                                                                     

Ой, алақай, 

тамаша,                              

Ағайынды бәрі,                                                                                                             

Шашу шашты 

жапырақ.                 

 Шықса – 

жасыл,                                                                                                                             

Бақтың іші 

алаша,                                 

Түссе – сары   

(жапырақ)                                                                                                               

Аунар ма еді 

Жаңбырды 

бақылау 

Мақсаты:  

Жауынның қалай 

құрылатыны 

жөнінде 

түсініктемені 

бекіту; 

Бақылау барысы. 

Жұмбақтар: 

Тіл былдыр, үні 

сылдыр 

(Жаңбыр) 

Қырда қылыш 

жарқылдайды. 

(Найзағай) 

 Еңбекке баулу 

Бөлме өсімдіктерін 

жаңбыр суымен 

суару 

Қимылды ойын 

«От- су» 

Жүргізушінің 

есептеуді таңдау 

талабын нығайту; 

белгі бойыша 

әрекет етуге 

1.Ауа –райы 

құбылысын бақылау: 

Мақсаты: 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға үйрету; 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: Балаларды 

дыбыс бойынша тез 

жүгіруге, бірақ бірін – 

бірі соқпай, қимылды 

қозғалыс жасауға 

және тәрбиеші белгісі 

бойынша оны өзгерте 

алуға , өз орнын 

табуға үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Еркін ойындар. 

2.Автобусты 

бақылау 

Мақсаты: Көлікті 

сыртқы пішініне 

қарап ажырата алуға 

үйрету;Автобуста 

өзін ұстаудың 

қарапайым 

ережелерін 

қалыптастыру; 

Қимылды 

ойын:«Автомобильд

ер» 

Мақсаты:Жол жүру 

ережесін сақтауды 

үйрету; 

Автобус туралы 

білімдерін бекіту; 

Еңбекке баулу: 

Алаңға апаратын 

жолды сыпыру.  

Жеке жұмыс: 

Саидаға қос аяқтап 

секірту қимылын 

бекіту; 

Еркін ойындар. 

3.Күзгі саябақты 

бақылау 

Мақсаты: Саябақ 

туралы білімдерін 

кеңейту; 

Туған өлкенің 

әдемілігіне сүйсіне 

білуге үйрету; 

Қимылды 

ойын:«Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты: Бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету;Тәрбиеші 

белгісі бойынша 

жылдам жүгіруге, 

бір – біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру; 

Еңбекке баулу: 

Саябақтың балалар 

ойнайтын  алаңын 

тазалау. 

Топтық жұмыс. 

Еркін ойындар. 



жатып ап! 

Еңбекке баулу:  

Әр түсті 

жапырақтарды 

жинау. 

Қимыл- 

қозғалыс 

ойыны: «Асық, 

бірақ түсіріп 

алма» 

Балаларды 

қолындағы 

жапырақшаны 

түсірмей жүгіре 

алуға 

жаттықтыру. 

Физикалық 

сапасын дамыту: 

шапшаңдық, 

ептілік. 

үйрету«От» бәрі 

отыра 

бастайды,«Су» айн

алым бойынша бір 

жаққа ағады. 

Еркін ойындар. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

 

Астарың дәмді 

  

 

Нан қоқымын 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 



болсын! шашпаңдар! басыңа. 

Аман болып әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

Түскі ұйқы      

Тыныш 

ұйыктауын 

кадағалау 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

«Не дәмді? Ертегісін 

айтып беру.» 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Үстел үсті  театры: 

«Бауырсақ » ертегісі 

Мақсаты: 

Балаларға үстел 

үстінде ертегі 

кейіпкерлерін 

көрсету арқылы 

әңгімелеп беру 

Сюжетті-

рөлдік 

ойын:«Құрылы

сшы» 

Балаларды 

құрылысшының 

қызметімен 

таныстыру. 

Ойын – жаттығу: 

«Қуыршықты 

жуындыр» 

Мақсаты: Балаларға 

тазалық туралы 

үйрету. 

 

Ойын: «Кімнің 

заттары?»  

(Ер бала мен қыз 

баланың киімдерін 

анықтау) 

 

Қимылды ойын: 

«Сұр  көжек» 

Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп 

жүруге үйрету. 



Қаншама үйлер, 

мектеп, 

балабақшаны 

құрылысшылар 

салатынын 

түсіндіру. Ойын 

арқылы үйлерді 

қалай 

салатынын 

көрсету. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Күз сыйы туралы 

әңгімелесу. 

Ахмадқа 

«Көкөністер» 

(сурет қарастыру) 

Мақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

   Әңгіме 

құрастыру. 

Айназға 

«Ыдыстар» 

түрімен 

таныстыру. 

( ойыншықтар  

жиынтығы)  

Мақсаты: 

баланың сөздік 

қорын 

заттардың 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен 

байыту. 

Д\ойын:Әдеміге  

«Сиқырлы  сандық»  

Ойынын ойнату. 

Мақсаты: 

 баланың сөздік 

қорын  

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.  

Аминамен жыл 

мезгілі туралы 

әңгімелесу.(суреттер 

арқылы әңгіме құрау) 

Мақсаты: 

 сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Д\ойын:Аяжанға 

«Суреттер  

қиындысы»   

Ойынын ойнату. 

Мақсаты:  

түсті қабылдауды 

және қолдың ұсақ 

моторикасын 

дамыту. 

 

Серуенге Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 



дайындық. жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

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

беру, кеңес беру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қыркүйек айының ІV апта20.09.21-  24.09.21аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Апта тақырыбы: «Балабақша жиһазы» 

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 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Үстел-үсті 

ойыны: 

«Бұл қандай 

жиһаз?» 

Мақсаты: 

қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету; 

 

Дидактикалық 

ойын: «Дәл 

осындайды тауып 

ал» 

Мақсаты: суретке 

қарап ұқсас бөлігін 

табу, 

аңғарымпаздыққа 

үйрету; 

 Ойын: «Не 

жоғалды?» 

Мақсаты: баланың 

есте сақтау қабілетін 

арттыру;  

Дидактикалық 

ойын: 

«Мына жиһаз не 

үшін қажет?» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қоын көбейту; 

Суретпен 

әңгіме:Мақсаты: 

суретке қарап 2-3 

сөзден тұратын 

сөйлем құрау. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

«Құралсыз» 

Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 



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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Д\ойын: «Не 

жоқ?» 

Шарты: жоғалған 

затты атау. 

Мақсаты: есте 

сақтау қабілетін 

арттыру.Затты 

дұрыс атауға 

үйрету. 

Ойын жаттығу: 

«Не қайда 

тұрады?» 

Мақсаты:  бала 

тілін дамыту.  

Қимылды ойын: 

«Күн мен түн» 

Мақсаты: ойынға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

«Суреттің реті 

бойынша 

орналастыр» 

Мақсаты:баланың 

логикасын дамыту, 

есте сақтау қабілетін 

арттыру. 

Ойын: «Атын ата» 

Мақсаты: 

балабақша 

жиһаздарын дұрыс 

атай білуге үйрету. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар:  

Жүру, 

кедергілерден 

аттап жүру. 

Бірінің соңынан 

бірі (20м дейін) 

жүгіру. Доптарды 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылы

стану» 

Тақырыбы: 

«Ағаштар» 

Мақсаты: 

Балалардың 

назарын ағаштың 

негізгі бөліктеріне 

аудару (діңі, 

бұтақтары, 

жапырақтары). 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  

Жүру, кедергілерден 

аттап жүру. Бірінің 

соңынан бірі (20м 

дейін) жүгіру. 

Доптарды бір біріне 

домалату (0,5-1,5м). 

Доғадан доғаға 

аттауды үйрету. 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ «Құрастыру» 

Тақырыбы:  

 «Жиһаздар»  

Мақсаты: Жиһаздар 

үлгісін қарап, оның 

бөліктерін атап 

көрсетуге, қандай 

бөлшектерден 

құралғанын анықтап 

құрастыруға 

қабілетін 

Б.Б.С:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру, кедергілерден 

аттап жүру. Бірінің 

соңынан бірі (20м 

дейін) жүгіру. 

Обручтан обручқа 

аттау. Доғаның 

астынан еңбектеп 



бір-біріне 

домалатуды (0,5-

1,5м) дамыту. 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Көркем 

әдебиет» 

Тақырыбы: 

«Балабақша» 

Мақсаты: Өлеңді 

айтып қимыл 

жасауды үйрету. 

Шығарманың 

мазмұнын түсіну 

және эмоциалы 

қабылдауға 

дағдыландыру. 

 

 

Ағаштардан 

жасалатын 

жиһаздармен 

таныстыру. 

 Ойын: «Бөлігін 

ата» 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Мүсіндеу» 

Тақырыбы: 

«Домалақ жасау» 

Мақсаты: 

Ермексаз және 

сазбалшықтың 

қасиеттерімен 

танысу 

дағдыларын 

жетілдіру олардың 

кесектерін 

домалату. 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы:  

«Шеңбер» 

Мақсаты: Қаламмен 

ұзын тік салынған 

таяқшаға 

дөңгелектеп шеңбер 

салуды үйрету. 

 

 

қалыптастыру.  

Д\Ойын: «Не 

жоғалды?» 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы:  «Тәтті 

бала»Мақсаты: Әнде 

не айтылғаны туралы 

түсіндіру.Музыкалық 

қарапайым 

дағдыларын 

меңгерту.Әннің сөзін 

толық айтуға үйрету. 

 

 

өтуді дамыту. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Автобусты 

бақылау 

Мақсаты: 

Көлікті сыртқы 

Тамақтанып 

жатқан құстарды 

бақылау. 

Мақсаты: 

Ауа –райы 

құбылысын 

бақылау. 

Мақсаты: 

Бұлттарды 

бақылау. 

Мақсаты: Өлі 

табиғат құбылыстары 

Күзгі саябақты 

бақылау 

Мақсаты: Саябақ 

туралы білімдерін 



пішініне қарап 

ажырата алуға 

үйрету;Автобуста 

өзін ұстаудың 

қарапайым 

ережелерін 

қалыптастыру; 

Қимылды 

ойын:«Автомоби

льдер» 

Мақсаты:Жол 

жүру ережесін 

сақтауды үйрету; 

Автобус туралы 

білімдерін бекіту; 

Еңбекке баулу: 

Алаңға апаратын 

жолды сыпыру.  

Еркін ойындар. 

Құстарға қамқор 

болуға деген 

ынталарын 

арттыру; 

Құстар туралы 

білімдерін 

кеңейту;Табиғатқа 

деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу; 

Еңбекке баулу 

Құстарды 

тамақтандыру 

 «Торғай мен 

мысық» қимылды 

ойыны 

Мақсаты: Тізесін 

бүгу арқылы жеңіл 

секіріп түсуге;Бір – 

біріне соқтығыспай 

жүгіруге; 

Жылдам қашып, өз 

орнын табуға 

үйрету; 

Еркін ойындар. 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға үйрету; 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: 

Балаларды дыбыс 

бойынша тез 

жүгіруге, бірақ бірін 

– бірі соқпай, 

қимылды қозғалыс 

жасауға және 

тәрбиеші белгісі 

бойынша оны өзгерте 

алуға , өз орнын 

табуға үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Еркін ойындар. 

туралы білімдерін 

тиянақтау, 

табиғаттыбақылауға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбекке баулу: 

Алаңды егу 

жұмыстарына 

дайындау. 

Қоқыстарды жинау, 

сыпыру.. 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты: Ойын 

ережесін түсініп, 

шартын сақтап 

ойнауға, ептілікке, 

алғырлыққа баулу. 

Еркін ойындар. 

 

 

кеңейту; 

Туған өлкенің 

әдемілігіне сүйсіне 

білуге үйрету; 

Қимылды 

ойын:«Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты: Бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету;Тәрбиеші 

белгісі бойынша 

жылдам жүгіруге, 

бір – біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру; 

Еңбекке баулу: 

Саябақтың балалар 

ойнайтын  алаңын 

тазалау. 

Еркін ойындар. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  



 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

Астарың дәмді 

болсын! 

 Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

 

Түскі ұйқы 

     

Тыныш 

ұйыктауын 

кадағалау 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  Үстел-үсті «Сиқырлы «Кім зейінді» Үй жануарлары Қимылды ойын: 



дербес әрекет 

 

театры: 

«Бауырсақ» 

Мақсаты: 

Балаларға 

ертегілер туралы 

түсінік беру. 

Балалардың 

сөздік қорын, 

байланыстырып 

сөйлеуге 

дағдыландыру.  

қапшық» 

Мақсаты: Балалар 

қапшықтар ішінде 

үлкен- кіші 

моншақты  

саусақпен ұстап 

сезу арқылы 

ажыратады. 

Мақсаты:  

геометриялық 

пішіндерден әртүрлі 

нәрселер құрастыру. 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: үй 

жануарлар атауын 

есте ұалдыру, дұрыс 

атауға және ажырата 

білуге дағдыландыру. 

«Тышқан  мен 

мысық» 

Мақсаты: 

балаларды 
шапшаңәрішыдам
ды,ұйымшылдыққ

қаүйрету. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: 

Ратмирге 

балабақша 

жиһаздарымен 

танысу. 

Жеке жұмыс: 

Махмутқа  «Кім 

зейінді?» ойынын 

ойнату. 

 

Жеке жұмыс: 

Әсемгүлге  ағаш 

бөліктерімен 

таныстыру. 

 

Жеке 

жұмыс:сардарға 

шеңбер 

суретінаяқтату. 

 

Жеке 

жұмыс:Аяжанға 

«Түстерді ажырат» 

ойынын ойнату. 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Күн тәртібін сақтау ережелері бойынша кеңес. 

 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 



Қазан айының Іапта 04.10.2021-08.10.2021аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі 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; 

Апта тақырыбы: «Отбасым және мен» 

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 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Әңгімелесу: 

«Менің жанұям» 

Мақсаты: ойын 

ашық жеткізуге 

үйрету, сөздік 

қорын молайту. 

«Кім жоқ?» 

Шарты:суретте 

жоқ отбасы 

мүшесінің суретін 

табу. 

Мақсаты: отбасы 

туралы ұғымдарын 

кеңейту, 

логикасын дамыту. 

Дидактикалық 

ойын:  

«Кімнің көлеңкесі?» 

Мақсаты: балаларды 

байқампаздыққа 

баулу, сұраққа жауап 

беруге үйрету. 

Ойын: «Қай зат 

кімдікі?» 

Мақсаты:ойын 

арқыды ойлау 

қабілеттерін арттыру; 

Фотосуреттер 

қарастыру  

«Менің отбасым». 

Мақсаты:бейнеленге

н отбасы мүшелерін 

атау, үлкенді 

сыйлауға, 

көмектесуге 

тәрбиелеу; 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

«Доппен» 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды/ойын: 
«Жанды 

ойыншықтар» 
Мақсаты: 

балаларды 

аңдардың жүрісін 
келтіріпжүругеүй

рету. 

 

Санамақ айту: 

«Отбасы» 

Кел, санайық 

екеумзі, 

Бір үйде біз 

нешеуміз? 

Бас бармағым – 

әкем 

Балан үйрек – анам  

Ортан терек – ағам  

Шылдыр шүмек – 

мен.  

«Мынау кім?» 

Мақсаты: 

тапқырлыққа, есте 

сақтау қабілетін 

дамытуға 

баулу,ойынға деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

«Қуыршақты 

киіндіреміз» 

Мақсаты: 

адамгершілікке, 

сыйластыққа, 

мейірімділікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

 

Ойын: «Бұл кімнің 

құралы?» 

Мақсаты: ойлау 

қабілеттерін 

арттыру, сөздік 

қорын молайту.  

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: 

Бағдар бойынша 

жүру. Аяқтың 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылы

стану» 

Тақырыбы: 

«Отбасыммен күзгі 

серуен» 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелері туралы 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар:Бағдар 

бойынша жүру. 

Аяқтың ұшымен 

жүру. Шағын топқа 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: «Сенсорика» 

Тақырыбы: 

«Үйшіктер» 

Мақсаты: Көлеміне 

қарай үй жануарлары 

мен құстарды 

үйшіктің 

Б.б.с: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар:Бағдар 

бойынша жүру. 

Аяқтың ұшымен 

жүру. Жатқан 



ұшымен жүру. 

Шағын топқа 

бөлініп жүгіру. 

Заттарға шығуды 

қалыптастыру. 

 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: 

«Сөйлеуді 

дамыту» 

Тақырыбы:«Мен

ің отбасым» 

Мақсаты: 

Отбасында 

әреккеттердің 

атауын, тілдік 

қарым-қатынаста, 

зат 

есімдерді,қолданы

п, заттарды (кім? 

Не?) және сын 

есімдерді (не 

істейді?) 

қолданып, 

сипаттауға 

үйрету. 

Д\ойын: «Бұл 

түсінік бере 

отырып,балаларға 

Күз мезгілімен-

табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістермен, 

балабақшаның 

ауласында өсетін 

ағаштармен және 

бұталармен 

таныстыру. Ағаштар 

үшін жылудың, 

судың маңызы 

туралы әңгімелеп 

беру. 

Жапырақтарды түсі 

бойынша ажыратуға 

үйрету. 

 

 

бөлініп жүгіру. 

Заттарға шығуды 

пысықтап. Жатқан 

арқаннан секіруді 

үйрету. 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы: 

«Таяқшалар» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен көгілдір 

бояумен парақ 

бетіне жоғарыдан 

төмен қарай сызық 

салу. 

Қимылды ойын: 

«Секірейік,қанекей» 

 

терезелерінің 

формаларына қарай 

орналастыруды 

үйрету арқылы 

қолдың 

саусақтарының 

қимыл әрекеттерін 

дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Жылдам орныңды 

тап.» 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы:«Менің 

отбасым»Мен 

кішкентай баламын. 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерін 

атау,а,сыйлауға 

тәрбиелеу.Оларға 

деген 

сүйіспеншіліктерін 

ән арқылы жеткізуге 

үйрету. 

 

арқаннан секіруді 

пысықтап. Доғаның 

астымен доптарды 

домалатуды үйрету. 

 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы:«Менің 

отбасым»Мен 

кішкентай баламын. 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерін 

атау,а,сыйлауға 

тәрбиелеу.Оларға 

деген 

сүйіспеншіліктерін 

ән арқылы жеткізуге 

үйрету. 

 



кім?» 

 

  

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Көшедегі 

көліктерді 

бақылау. 

Мақсаты: 

Көшедегі 

көліктердің 

жүрісін 

бақылау.Олардың 

түрлерімен 

таныстыру. 

үйрету. 

Еңбек : Ағаш 

түптерін қопсыту, 

су құю. 

Мақсаты: 

Табиғатты аялай 

білуге, 

өсімдіктерге 

қамқор болуға 

үйрету. 

Қимылдық 

ойын:  

Күнді бақылау  

Мақсаты:  

Күннің қызуы 

арқылы далада 

жылы болатынын 

түсіндіру; 

Көңілді көңіл 

күйлерін сақтау; 

Бақылау барысы:  

Балалар назарын 

күзгі күн көзінің 

қалай шығатынына, 

қалай 

қыздыратынына 

аудару; 

Табиғатқа деген 

байқағыштығын, 

білуге 

құштарлығын, 

сүйіспеншілігін 

дамыту. 

Еңбекке баулу:  

Мысықты бақылау. 

Мақсаты:  

Үй жануарлары 

туралы түсінік 

қалыптастыру; 

Мысықтың  сырт 

келбеті мен жүріс 

тұрысы туралы айту; 

Жануарларға деген 

сүйіспеншіліктерін 

арттыру; 

Бақылау барысы: 

Мысықтың  сырт 

келбеті мен жүріс 

тұрысын сипаттау, 

адам өміріндегі 

алатын орнын 

түсіндіру.  Кімнің 

үйінде мысық  бар 

екендігін сұрау және 

мысықтары  туралы 

айтуды өтіну.  

Көліктерді бақылау.  

Мақсаты:  

- Сырт бейнесіне 

қарап көліктерді 

ажырата алуға 

үйрету. 

-  

Бақылау барысы:  

Көшелерде жүріп 

жатқан көліктері 

бақылау. Көлік 

жүргізетін адамды 

жүргізуші деп ал 

қалғандарын 

жолаушылар деп 

айтатынын түсіндіру.  

Жол жүру уақытында 

жүргізушімен 

сөйлесуге, 

алаңдатуға 

болмайтынын айту. 

Егер осы ережелер 

Күзгі ағаштарды 

бақылау.  

Мақсаты:  

- Ағаш және 

оның бөліктері 

туралы түсінік 

қалыптастыру;  

Бақылаубарысы: 

Балабақша 

ауласындағы 

ағаштарды бақылау. 

Ағаштардың әр 

түрлі екендігін, 

бойлары, 

жапырақтары бәрі 

өзгеше болатынын 

түсіндіру. Ағаш 

бұтақтардан ал 

бұтақтар 

жапыраұқтардан 

тұратынын айту. Әр 

мезгілге сай 



« Ақ қояным » 

Мақсаты: 

Балаларға әртүрлі 

қимылдар жасату 

арқылы денелерін 

ширату, 

көңілдерін 

көтеру. 

Дербес ойындар: 

« Мені қуып жет 

»  

Еркін ойындар. 

Гүлзарды солған 

өсімдіктерден 

тазарту 

Мақсаты:  

Балаларды қолынан 

келетін еңбекке 

араластыру. 

Ұйымшылдықпен 

жұмыс жасауға, бір 

- біріне кедергі 

жасамауға, ортақ 

тапсырманы 

орындауға үйрету. 

Еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын:  

«Бұлт пен күн»                

Мақсаты: 

Батылдыққа,  

қауіптіліктен 

құтылу 

мақсатындағы 

жұмылу қабілетіне  

тәрбиелеу, еркін 

дамыту     

Мақсаты: 

Жануарларды күтуге 

ниеттерін арттыру, 

оларды дұрыс 

тамақтандыруға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Мені қуып жет» 

Мақсаты: 

Жүру және жүгіру 

барысында бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүруге үйрету; 

 

сақталмаса жол 

апаты болуы әбден 

мүмкін екенін 

түсіндіру.  

Еңбекке баулу: 

Алаңды жинау. 

Мақсаты: 

Сыпырғыштарды 

дұрыс пайдалануға 

баулу. 

Қимылды ойын: 

«Ұшақтар» 

ағаштын да келбеті 

өзгеріп отыратынын 

түсіндіру.  

Еңбекке баулу:   

Балалармен бірге 

ағаштың сынған 

бұтақтарын кесіп 

алу.  

Қимылды ойын: 

«Құстар ұясында» 

Мақсаты:  

- Бір – біріне 

соқтығыспай еркін 

жүгіруге үйрету; 

Еркін ойындар. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  



 

 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

Нан қиқымын 

шашпаңдар. 

 

Астарың дәмді 

болсын! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда (Әмин!) 

Түскі ұйқы      

Тыныш ұйқыда 

болуын 

қадағалау. 

Тыныш ұйықтауын 

қадағалау. 

 

 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

Балаларға тыныш 

ұйқы тілеу. 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  Үстел үсті  театры Сюжетті-рөлдік Ойын – жаттығу  Ойын «Кімнің Сюжеттік 



дербес әрекет 

 

«Менің отбасым» 

және т.б. 

тақырыптар 

бойынша сюжетті 

картиналар 

қарастыру. 

 

ойын 

«Қуыршақты 

тамақтандыр»; 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

және  

конструкторларме

н  ойындар. 

«Қуыршықты 

жуындыр»;  

Альбомдар,сюжетті 

картиналар 

қарастыру,  

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

заттары?» (жақын 

адамдарының 

заттарын анықтау); 

Суретті 

кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозаика 

және т.б. 

 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры 

және т.б. 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Нұрхатқа жыл 

мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

«Күз»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты:қарапай

ым сұрақтарға 

жауап беруге 

үйрету. 

   Әңгіме құрастыру.  

Сардарғдан әжесі 

туралы  сұрау. 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

туысқандарының 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен байыту. 

Дидактикалық 

ойын:Айназға«Ғажайы

п  қапшық»  ойынын 

ойнату. 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын  

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.  

Әсемгүлмен күз 

мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын 

Нұрхатқа «Атын 

атап бер»   ойынын 

ойнату. 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын 

дамыту. 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу.  

Серуенге қызығушылық туғызу.Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар  қалауымен  

әртүрлі ойындар ұйымдастыру. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға кеңес:«Үйде ойын бұрышын  ұйымдастыру». 



 

Қазан айының ІІапта  11.10.2021-15.10.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Үй жануарлары - менің достарым» 

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 

 

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

психологпен бірлескен жұмыс. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Д/ойын: 

«Дыбысы 

бойынша тап» 

Мақсаты:аңғары

мпаздық болуға 

үйрету;Үй 

жануарларына 

қамқорлық 

жасауға 

дағдыландыру, 

тәрбиелеу. 

«Бұл қандай 

жануар?» 

Мақсаты: Үй 

жануарларының 

адам өміріне 

пайдасын, 

тұрмысқа 

қажеттілігін 

түсіндіру.Сұрақ-

жауап арқылы тіл 

байлықтарын 

дамыту.  

«Жануарлардың 

төлдерін  тауып, 

оларды атап бер» 

Мақсаты: үй 

жануарларының 

төлдерін тану, 

оларды ажырату; 

 

Ойын жаттығу: 

«Қалай 

дыбыстайды?» 

Мақсаты:жануарлар

дың даусын  айырып, 

жануарларды 

дұрыстанып ажырата 

білу. 

Ертегі оқу: «Үш 

аю» 

Мақсаты: ертегіге 

қызығушылықтарын 

ашу; тыңдай білуге 

үйрету; 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

(құралсыз) 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті  

театры: 

« Шалқан » 

ертегісі 

Мақсаты: 

Балаларға үстел 

үстінде ертегі 

кейіпкерлерін 

көрсету арқылы 

әңгімелеп беру 

Сюжетті-рөлдік 

ойын: 

«Дәрігер» 

Мақсаты:  

Мамандық туралы 

түсінік беру . 

 

Ойын – жаттығу  

«Қуыршық Сәуле  

қонаққа келді» 

Мақсаты: 

Балалардың ойынға 

деген 

қызығушылығын  

арттыру,  сөздік  

қорын  байыту. 

Ойын: «Еріншектер»   

Мақсаты:  

саусақ моторикасын 

жетілдіру 

 

Қимылды ойын: 

«Маймақ қонжық» 

Мақсаты: балаларды 

аңдардың жүрісін 

келтіріп жүруге 

үйрету. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар:  

Жай жүру, жіптің 

бойымен жүру, 

әртүрлі 

қарқынмен 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылы

стану» 

Тақырыбы: 

«Жапырақтар» 

Мақсаты:  

Жапырақтарды түсі, 

көлемі, пішініне 

сәйкес ажыратуға 

жаттықтыру. 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  

Жай жүру, жіптің 

бойымен жүру, 

әртүрлі қарқынмен 

жүгіру. 10-15см 

биіктіктен секіруді 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: 

«Құрастыру» 

Тақырыбы: «Жол» 

Мақсаты: Жалғыз 

аяқ жол. Ірі 

конструктор 

бөлшектерінен үлгі 

бойынша 

құрастыруды 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жай жүру, жіптің 

бойымен жүру, 

әртүрлі қарқынмен 

жүгіру. 

Орындықтың 



жүгіру. 10-15см 

биіктіктен 

секіруді үйрету. 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Көркем 

әдебиет» 

Тақырыбы: 

«Үй жануарлары» 

Мақсаты: Үй 

жануарларын 

таныстыру, 

мейрімдену 

сөздерін 

үйлестіру. Өзінің 

көшесіндегі 

жануарлар туралы 

айтып беруді 

үйрету. 

Ойын: «Дыбысы 

бойынша тап» 

 

Көшелерінде бар 

жапырақтармен 

таныстыру. 

.Қимылды ойын: 

«Жапырақ жинау» 

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Жапсыру» 

Тақырыбы: 

«Ыдыстағы 

алмалар» 

Мақсаты:Фланелег

рафта ыдыс ішіне 

қызыл сары 

алмаларды 

орналастыруды 

үйретіп, қуана 

білуге тәрбиелеу. 

дамытып. 

Орындықтың 

астымен еңбектеуді 

қалыптастыру. 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ:«Сурет 

салу» 

Тақырыбы: 

«Жаңбыр» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен көк 

бояумен парақ 

бетіне жоғарыдан 

төмен қарай сызық 

салу (жаңбыр) 

 

дамыту. 

Ойын: «Гүл тереміз» 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Музыка  

Тақырыбы:Әй,әй 

бөпем 

Мақсаты:Отбасы 

мүшелерін атай 

блуге,сыйлауға 

тәрбиелеу.Оларға 

сүйіспеншілігін ән 

арқылы жеткізуге 

тәрбиелеу. 

астымен еңбектеуді 

пысықтап. 

Текшелерден 

аттауды үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

 

Өсімдіктер 

әлемін бақылау 

Мақсаты: 

Аула сыпырушы 

еңбегімен танысу 

Мақсаты: 

Бұлтты бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

бұлттың неге 

Бақылау 

6:Ағаштардан 

желмен ұшып түсіп 

Бақылау 7: 

Құмдағы іздерді 

бақылау. Мақсаты: 



Көктемгі гүлзар 

туралы 

түсініктерін 

кеңейту.  

Өсімдіктерді 

күту, суару 

іскерліктерін 

тиянақтау.  

Табиғатты сүюге, 

әсемдігін сезінуге 

тәрбиелеу. 

Бақылау 

барысы 

Тәрбиеші 

сұрақтар қойып, 

әңгімелесу 

жүргізеді. 

- Қандай үй 

гүлдерін 

білесіңдер? 

- Қандай дала 

гүлдерін 

білесіңдер? 

- Олардың қандай 

айырмашылығы 

бар? 

- Сендерге қандай 

аула 

сыпырушының күз 

кезіндегі еңбегі, 

оның жұмысы 

туралы балалардың 

түсінігін 

толықтыру.  

Балғындардың 

еңбегін бағалап, 

құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

Бақылау барысы:  

Тапсырма «Ауланы 

тазалаушының 

еңбегін қалай 

жеңлдетсем» деген 

тақырыпқа шағын 

әңгіме құрастыру. 

Көркем сөз 

Қолынамкиіп 

қолғапт, 

Ауланы ағай 

сыпырды. 

Тазалап қарды 

мұздарды, 

Бәрімізге ол жол 

ашты. 

ұқсайтынын қай 

бағытқа көшіп 

жатқанын бақылатып 

әңгімелеу. Еңбек: 

Учаскедегі 

шашылған ағаш 

бұтақтарын жинату. 

Балалармен жеке 

жұмыс : «Бұлт» Қ. 

Әлімқұлов Түрленді 

дала, бау- бақша 

Құлпыра қалды тау 

жақта Қара бұлтты 

жел қуып Жөкеп 

берді аулаққа 

Қимылды ойындар: 

«Ақ қоян», «Күзгі 

тіршілік» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

Дерек көзі: 

https://erketai.kz/ustaz

dar-enbegi/kuz-

mezgiline-arnalgan-

balabakhsha-

жатқан 

жапырақтарды 

бақылау. Мақсаты: 

Жапырақтардың 

ағаштардан қалай 

түскенін бақылап, 

әдемі 

жапырақтардың 

айналаға қалай сән 

беріп тұрғанын 

әңгімелету. Еңбек: 

Шашылған 

жапырақтарды ұшып 

келген қағаз 

қалдықтарын жинау. 

Балалармен жеке 

жұмыс: Ертегі оқып 

беру «Ағаштар 

ұйықтайма?» 

Қимылды ойындар: 

Тақия тастамақ 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

Дерек көзі: 

https://erketai.kz/ustaz

Учаскелердегі 

құмдағы іздердің 

кімнің ізі екенін 

айыра білуге үйрету. 

Өз іздерін бір-

бірімен салыстыру. 

Еңбек: Құм 

салғыштағы құмды 

күрекшелерімен 

көтеру. Балалармен 

жеке жұмыс: 

«Санамақ айту» 

Бөрік тіктім Он 

ойланып Тоғыз 

толғанып, Сегіз рет 

сызып, Жеті рет 

бұзып. Алты рет 

қарап, Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. Үш 

тал үкі тағып, Екі 

қолым талып. Бір 

бөрік тіктім, Әзер 

деп біттім. Қимылды 

ойындар: «Тышқан 

мен мысық» 

Балалардың өз 

еріктерімен 



гүлдер ұнайды? 

Неге? 

- Сендердің 

үйлеріңде гүл бар 

ма? Қандай? 

- Оларды қалай 

күтесіңдер? 

Еңбеке баулу:  

Гүл егетін алаңда 

жұмыс (тазалау, 

қопсыту) 

Мақсаты: 

Бірлесе жұмыс 

істей білу 

іскерліктерін 

тиянақтау, 

гүлдердің өсуі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Қай топ тез 

жиналады?» 

Мақсаты: 

Жүру және 

жүгіру 

барысында бір – 

біріне 

Еңбекке баулу:  

Аула сыпырушыға 

балабақшаның 

ауласын сыпруға 

көмектесу. 

Мақсаты: 

ересек адамдарға 

қолдан келгенше 

көмек беруге деген 

балалардың 

ынтасын қолдау; 

еңбекке баулу. 

Қимылды ойын: 

«Сауық қойлар»  

Мақсаты:   

Жүру және жүгіру 

барысында бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету; 

Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға үйрету; 

Қажетті 

материалдар: 

сыпырғыш, 

kartotekasi/ dar-enbegi/kuz-

mezgiline-arnalgan-

balabakhsha-

kartotekasi/ 

жасалатын іс-

әрекеттері 

Дерек көзі: 

https://erketai.kz/ustaz

dar-enbegi/kuz-

mezgiline-arnalgan-

balabakhsha-

kartotekasi/ 



соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету; 

Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

Қажетті 

материалдар: 

ұсақ 

ойыншықтар, 

қалақшалар мен 

шелек.  

қалақша, шелек, 

ойыншықтар. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

Астарың дәмді 

болсын! 

 

Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 



Түскі ұйқы      

Қолдарын жуу, өз 

орындықтарына 

шешіне білуге 

үйрету. 

Өз   орындарына  

жатуды  ескертіп 

отыру. 

Ұйқы 

кезінде  қатты 

айқайлауға 

болмайтынын, 

демалып алудың 

жақсы  қасиет 

екенін түсіндіру. 

Ұйқықтар 

алдында  кереуетте  о

йнауға болмайтынын 

ескерту, түсіндіру. 

Тыныштық сақтауды 

әдетке айналдыруды 

үйрету. 

Тамақтан соң 

қолдарын жуу, өз 

орындықтарына 

шешіне білуге 

үйрету. 

Төсектерін  ашуды, 

өз   орындарына  жат

уды   ескертіп отыру. 

Ұйқықтар алдында, 

шешіну 

кезінде  киімдерін 

ұқыпты жинауға 

үйрету,ескерту, 

түсіндіру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

 

 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

«Қапшықта не 

жатыр?» 

Мақсаты: 

балалардың зат 

пен пішіндер  

арасындағы 

Д\ойын: «Үш түрлі 

шаршы» 

Мақсаты: «үлкен, 

кішкентай, орташа» 

сөздерін қолдана 

отырып, заттың 

«Сиқырлы 

суреттер» 

(үлгі бойынша 

қиындылардан 

сурет құрастыру) 

Мақсаты: 

«Қандай пішін 

жетіспейді?» 

Мақсаты: 

геометриялық пішін 

атай білуді үйрету. 

«Зейінді бол» 

Мақсаты: биік және 

аласа ұғымдарын 

бекіту, логикалық 

ойлауын дамыту; 



ұқсастықтықтард

ы айыра білу 

туралы білімдерін 

кеңейту; 

көлемін 

салыстыруды үйрету. 

балалардың 

логикалық ойлау  

қабілетін, ес , зейін 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту. 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: 

Айзаға күз өлеңін 

оқып, бірге 

қайталау. Сурет 

бойынша жұмыс 

жүргізу. 

 

 

 

Жеке жұмыс:Азиза 

мен 

Нұрхатқажапырақты 

түсі, көлемі, пішініне  

сәйкес ажыратуға 

жаттықтыру. 

 

Жеке жұмыс: 

Сурет оқу қызметі 

бойынша жаңбыр 

суретін аяқтату. 

(Айлин мен 

Айназға) 

Жеке жұмыс: 

Д\ойын: «Отбасы 

мүшесін ата» 

ойынын ойнату. 

(Сардар мен Саидаға) 

Жеке жұмыс: 

Ойын: «Пазл» 

құрастыру. Қиынды 

суреттен үлгіге 

қарап суретті 

құрастырту. 

(Әсемгүл мен 

Нұрмұханбетке) 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

 

Ата – анамен әңгіме.  Топ бөлмесіне жинақылық жасау. 

 

 

 



Қазан айының ІІІ апта 18.10.2021-22.10.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы:«Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» 

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 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

«Болады, 

болмайды» 

Мақсаты: ненің 

дұрыс, ненің дұрыс  

емес екенін, жақсы 

жаман нәрселерді 

ажыратуға бейімдеу; 

Қимылды ойын: 

«Паравоз» 

Мақсаты: 

балалардың бірінің 

паравоз сияқты 

жүруге , өлең 

жолдарын  

«Кім алғыр?» 

Мақсаты: 

құлақтың 

естігіштін, сөздік  

нұсқаулықты оны 

айтатын 

дауыскүшіне 

қарамастан  дұрыс 

қабылдай білуге 

дамыту; 

Ойын 

«Еріншектер»   

Мақсаты:  

саусақ моторикасын 

жетілдіру 

 

Қимылды ойын: 

«Маймақ қонжық» 

Мақсаты: балаларды 

аңдардың жүрісін 

келтіріп жүруге 

үйрету. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

(Доппен) 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны 

«Мозайка» 

Мақсаты: 

балаларға берілген 

суреттердің бөлігін 

тауып орналастыра 

білуге үйрету. 

Тапқырлықа баулу 

Үстел-үсті 

ойыны: 

«Топтастыр» 

Мақсаты 

:Ертегідегі 

жағымды 

жағымсыз 

кейіпкерлерді 

ажырату 

Үстел үсті ойыны: 

«Бөліктерді  

құрастыр» 

Мақсаты: Зейінді, 

байқампаз болуға 

баулу. 

 

«Сиқырлы 

суреттер» 

Мақсаты: 

Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту.Сурет 

бойынша әңгіме 

құрай білуге 

дағдыландыру. 

Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

Мақсаты: 

байқампаздыққа 

баулу, сөздік қорын 

молайту. Балаларды 

ойынға қызықтыру. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

бағытты өзгертіп 

жүруді дамытып. 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жараты

лыстану» 

Тақырыбы:  

«Табиғат 

қамқоршылары» 

Мақсаты: 

Табиғатқа 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  

Жұптасып жүру, 

бағытты өзгертіп 

жүруді дамытып. 

1.Б.Б.С:Таным 

Ұ.О.Қ:«Сенсорика» 

Тақырыбы:  

Тақырыбы: 

«Жіптер» 

Мақсаты: 

Тарқатылып жатқан 

жіптерді жинап орау 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  

Жұптасып жүру, 

бағытты өзгертіп 

жүгіру. Жол 



Лентамен еденде 10-

20см қашықтыққа 

секіруді үйрету. 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: 

«Сөйлеуді дамыту» 

 «Үйдегі және 

көшедегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты:  Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік туралы 

қарапайым 

ережелермен 

таныстыру, 

заттардың 

бөлшектерін 

ажыратуға және 

атауға, дауыссыз 

дыбыстарды дұрыс 

дыбыстауға үйрету. 

.  

шамасы келгенше 

көмек көрсетуге, 

ауа райының 

жағдайын 

анықтауға және 

атауға үйрету. 

Білуге 

құмарлықты 

дамыту. 

Табиғатқа 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу.   

Қимылды ойын: 

«Күн мен бұлт» 

(күн жарқырып 

тұрады,кенет  

жаңбыр тырсылы 

естіліп үйшікке 

жасырынады) 

 

  

Лентамен еденде 

10-20см 

қашықтыққа 

секіруді қайталап. 

Жол бойымен 

еңбектеуді үйрету. 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ: «Сурет 

салу» 

Тақырыбы:  

«Жіп орамдары» 

Мақсаты: Түрлі-

түсті қаламдармен 

жіп орамдарын 

салу. 

Ойын: «Жіптен 

аттап өт» 

 

арқылы қолдың 

саусақтарының 

қимыл әрекеттерін 

дамыту. 

Ойын: «Жіпті тез 

жина» 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы: 

«Қамажай» әні 

Мақсаты:Музыкалық 

ойыншық 

аспаптардың 

дыбысын 

ажырату,күтіп ұстап 

қосылып ән айтуға 

үйрету. 

 

бойымен еңбектеуін 

пысықтап. Екі 

қолмен допты 

нысанға лақтыруды 

үйрету. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы:Қамажай 

әні 

Мақсаты:Музыкалы

қ ойыншық 

аспаптардың 

дыбысын 

ажырату,күтіп ұстап 

қосылып ән айтуға 

үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

 

Жапырақтарды

ң түсуін 

Жаңбырды бақылау 

Мақсаты:  

1.Ауа –райы 

құбылысын 

2.Автобусты 

бақылау 

3.Күзгі саябақты 

бақылау 



бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгілінің 

белгілерін 

ажырата алуға 

үйрету; 

Байқвмпаздық 

қабілеттерін 

дамыту; 

Табиғатты 

қорғауға 

тәрбиелеу; 

Көркем сөз                                                                                                                                                                     

Ой, алақай, 

тамаша,                              

Ағайынды бәрі,                                                                                                             

Шашу шашты 

жапырақ.                 

 Шықса – 

жасыл,                                                                                                                             

Бақтың іші 

алаша,                                 

Түссе – сары   

(жапырақ)                                                                                                               

Аунар ма еді 

жатып ап! 

Еңбекке баулу:  

Жауынның қалай 

құрылатыны жөнінде 

түсініктемені бекіту; 

Бақылау барысы. 

Жұмбақтар: 

Тіл былдыр, үні 

сылдыр 

(Жаңбыр) 

Қырда қылыш 

жарқылдайды. 

(Найзағай) 

 Еңбекке баулу 

Бөлме өсімдіктерін 

жаңбыр суымен суару 

Қимылды ойын 

«От- су» 

Жүргізушінің 

есептеуді таңдау 

талабын нығайту; 

белгі бойыша әрекет 

етуге үйрету«От» бәрі 

отыра 

бастайды,«Су» айнал

ым бойынша бір 

жаққа ағады. 

Еркін ойындар. 

бақылау: 

Мақсаты: 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға үйрету; 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: 

Балаларды дыбыс 

бойынша тез 

жүгіруге, бірақ 

бірін – бірі соқпай, 

қимылды қозғалыс 

жасауға және 

тәрбиеші белгісі 

бойынша оны 

өзгерте алуға , өз 

орнын табуға 

үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Еркін ойындар. 

Мақсаты: Көлікті 

сыртқы пішініне 

қарап ажырата алуға 

үйрету;Автобуста 

өзін ұстаудың 

қарапайым 

ережелерін 

қалыптастыру; 

Қимылды 

ойын:«Автомобильд

ер» 

Мақсаты:Жол жүру 

ережесін сақтауды 

үйрету; 

Автобус туралы 

білімдерін бекіту; 

Еңбекке баулу: 

Алаңға апаратын 

жолды сыпыру.  

Жеке жұмыс: 

Саидаға қос аяқтап 

секірту қимылын 

бекіту; 

Еркін ойындар. 

Мақсаты: Саябақ 

туралы білімдерін 

кеңейту; 

Туған өлкенің 

әдемілігіне сүйсіне 

білуге үйрету; 

Қимылды 

ойын:«Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты: Бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету;Тәрбиеші 

белгісі бойынша 

жылдам жүгіруге, 

бір – біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру; 

Еңбекке баулу: 

Саябақтың балалар 

ойнайтын  алаңын 

тазалау. 

Топтық жұмыс. 

Еркін ойындар. 

 



Әр түсті 

жапырақтарды 

жинау. 

Қимыл- 

қозғалыс 

ойыны: «Асық, 

бірақ түсіріп 

алма» 

Балаларды 

қолындағы 

жапырақшаны 

түсірмей жүгіре 

алуға 

жаттықтыру. 

Физикалық 

сапасын дамыту: 

шапшаңдық, 

ептілік. 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 



 

 

Астарың дәмді 

болсын! 

 

 

Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

Түскі ұйқы      

Тыныш 

ұйыктауын 

кадағалау 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

«Не дәмді? Ертегісін 

айтып беру.» 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Үстел үсті  театры: 

«Үш аю » ертегісі 

Мақсаты: 

Балаларға үстел 

«Өз үйіңді тап» 

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; 

«Жақсы-жаман» 

Мақсаты: 

балалардың 

логикалық ойлау 

Ойын: «Кімнің 

заттары?»  

(Ер бала мен қыз 

баланың киімдерін 

Қимылды ойын: 

«Сұр  көжек» 

Мақсаты: 

балаларды аңдардың 



үстінде ертегі 

кейіпкерлерін 

көрсету арқылы 

әңгімелеп беру 

қабылдауын 

дамыту; ойынның 

ережесін сақтауға 

үйрету; 

қабілетін дамыту 

мен заттардың 

жалпылама түрін 

білуге үйрету; 

анықтау) 

 

жүрісін келтіріп 

жүруге үйрету. 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік туралы 

әңгімелесу. 

 (Ратмир мен 

Нұрдариямен) 

 

 

Жеке жұмыс: 

Табиғат 

қамқоршылары 

туралы айтып, 

түсініктерін 

қалыптастыру 

(Ахмад пен 

Айназға) 

Жеке 

жұмыс:Әдемі мен 

Аминаға 

суреттерін аяқтату. 

Жеке 

жұмыс:Жіптерді 

түсіне  қарай атап, 

ажыратқызу. 

(Айлин мен Саидаға) 

Жеке жұмыс: 

Жапсыру оқу 

қызметі бойынша 

жұмыстарын 

аяқтату. 

(Аяжан мен Айназ) 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

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

беру, кеңес беру.  



 Қазан айының ІVапта 25.10.2021-29.10.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Алтын күз» 

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі 

25.10.2021 

Сейсенбі 

26.10.2021 

Сәрсенбі 

27.10.2021 

Бейсенбі 

28.10.2021 

Жұма 

29.10.2021 

(жарықтың 

болмауына 

байланысты бала 

келмеді) 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Қимылды ойын: 

«Секіреміз 

бәріміз» 

Мақсаты: 

балаларды 

шапшаң әрі 

шыдамды болуға, 

ұйымшылдыққа 

баулу; 

Ойын-жаттығу: 

«Дауысынан  

таны» 

Мақсаты: 

Балаларды сөздік  

қорын қарапайым 

сұрақтар арқылы 

байыту. 

   Әңгіме 

құрастыру«Сенің 

үйдегі досың » 

 Мақсаты: 

Балаларға дос туралы  

түсінік қалыптастыру 

 

Суретпен жұмыс: 

«Күз мезгілі» 

Мақсаты: сурет 

бойынша әңгіме 

ж.ргізу, ойын ашық 

жеткізуге 

дағдыландыру; 

Қимылды ойын: 

«Шалшықтан аттап 

өт» 

Мақсаты: бала 

қимылының 

шымырлығын 

жетілдіру; 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

«Құралсыз» 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын: 

«Қолшатырға 

жасырынайық» 

Мақсаты: 

балаларды 

шапшаң әрі 

шыдамдылыққа, 

ұйымшылдыққа, 

бауырмашылдыққ

а баулу. 

Дидактикалықой

ын: « Күздене 

киеміз? » 

Мақсаты: Күзмезг

ілінебайланыстыад

амдардыңкиімкию

үлгісінкөрсететүсі

ндіру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Не жоқ?» 

Мақсаты: 

балалардың 

логикалық ойлауын 

дамыту, 

жылдамдыққа, 

байқампаздыққа 

тәрбиелеу. 

Үстел үсті  театры: 

«Қоян мен 

түлкі»ертегісі 

Мақсаты: Балаларға 

үстел үстінде ертегі 

кейіпкерлерін 

көрсету арқылы   

әңгімелеп беру 

Ойын жаттығу 

«Не қайда тұрады?» 

Мақсаты:  

Ойын арқылы 

балалардың тілін, 

ой-өрісін дамыту . 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: 

Жүру, бағытты 

өзгерте жүру. 

Жүруден жүгіруге 

ауысу. Биіктігі 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылы

стану» 

Тақырыбы:  

«Күзгі табиғат» 

Мақсаты: Күзгі 

табиғаттың 

әсемдігін байқай 

білуді дамыту. 

Суару тәсілдеріне 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру, бағытты 

өзгерте жүру. 

Жүруден жүгіруге 

ауысу. Биіктігі 10см 

мінбеге өрмелеу. 

Гимнастикалық 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ «Құрастыру» 

Тақырыбы: 

«Жалғыз аяқ жол» 

Мақсаты: Жалғыз 

аяқ жол. Ірі 

конструктор 

бөлшектерінен үлгі 

бойынша 

құрастыруды 

Б.Б.С:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Баяу жүріп еркін 

тыныс алу. Содан 

соң сызықтар 

арасымен (15см 

арақашықтық) ирек 



10см мінбеге 

өрмелеуді үйрету. 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Көркем 

әдебиет» 

Тақырыбы: 

«Күз» 

Мақсаты: Күз 

туралы өлең оқып 

беру. Өлеңді 

айтуға 

жаттықтыру. 

 

назар аудару: 

өсімдіктерге күтім 

жасауға баулу. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Мүсіндеу» 

Тақырыбы: 

«Анам берген 

кәмпит» 

Мақсаты: 

Дөңгелектеу 

тәсілімен азық-

түлік тағамдарын 

(кәмпит) 

мүсіндеуге үйрету. 

 

 

орындықтың үстімен 

жүруді үйрету. 

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

«Жапырақ» 

Мақсаты: Түрлі-

түсті сары 

қаламдармен салу, 

сопақ бейнелерді  

салуға үйрету. 

 

 

дамыту. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы: «Қос алқа 

күйі» 

Мақсаты: Қазақтың 

ұлттық аспабы 

домбырамен 

таныстыру,күй 

шығармаларын 

тыңдауға қызықтыру. 

 

 

сызықпен жүру. Бір 

орында оңға, солға 

бұрылып секіруді 

үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Бақылау: Жылы 

жаққа қайтқан 

құстардыды 

бақылау. 

Мақсаты: Күзде 

құстардың жылы 

жаққа 

Тамақтанып 

жатқан құстарды 

бақылау. 

Мақсаты: 

Құстарға қамқор 

болуға деген 

ынталарын 

Ауа –райы 

құбылысын 

бақылау. 

Мақсаты: 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға үйрету; 

Бұлттарды 

бақылау. 

Мақсаты: Өлі 

табиғат құбылыстары 

туралы білімдерін 

тиянақтау, 

табиғаттыбақылауға 

Күзгі саябақты 

бақылау 

Мақсаты: Саябақ 

туралы білімдерін 

кеңейту; 

Туған өлкенің 

әдемілігіне сүйсіне 



кететіндігін, 

салқын мезгілде 

тамақтың 

тапшылығы 

оларға қиынға 

соғатындығын 

түсіндіру. 

Еңбек : Құстарға 

жем сауыт жасау. 

Мақсаты: Құста

рға қамқорлық 

қарауға , 

аяушылық 

сезімдерін оятуға 

тәрбиелеу. 

Жеке 

жұмыс: Сап-сары 

боп келе жатқан , 

Сезді мекен күзді 

олар . 

Қарлығаштар 

ұшып кетті, 

Ұшып кетті 

тырналар. 

Мақсаты: Балала

рдың сөздік 

қорларын 

арттыру; 

Құстар туралы 

білімдерін 

кеңейту;Табиғатқа 

деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу; 

Еңбекке баулу 

Құстарды 

тамақтандыру 

 «Торғай мен 

мысық» қимылды 

ойыны 

Мақсаты: Тізесін 

бүгу арқылы жеңіл 

секіріп түсуге;Бір – 

біріне соқтығыспай 

жүгіруге; 

Жылдам қашып, өз 

орнын табуға 

үйрету; 

Еркін ойындар. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: 

Балаларды дыбыс 

бойынша тез 

жүгіруге, бірақ бірін 

– бірі соқпай, 

қимылды қозғалыс 

жасауға және 

тәрбиеші белгісі 

бойынша оны өзгерте 

алуға , өз орнын 

табуға үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Еркін ойындар. 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбекке баулу: 

Алаңды егу 

жұмыстарына 

дайындау. 

Қоқыстарды жинау, 

сыпыру.. 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты: Ойын 

ережесін түсініп, 

шартын сақтап 

ойнауға, ептілікке, 

алғырлыққа баулу. 

Еркін ойындар. 

 

 

білуге үйрету; 

Қимылды 

ойын:«Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты: Бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету;Тәрбиеші 

белгісі бойынша 

жылдам жүгіруге, 

бір – біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру; 

Еңбекке баулу: 

Саябақтың балалар 

ойнайтын  алаңын 

тазалау. 

Еркін ойындар. 

 



молайтып , тілдің 

грамматикасы 

дұрыс сақтау 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

 

Астарың дәмді 

болсын! 

 

 

Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

 

Түскі ұйқы 

     

Тыныш 

ұйыктауын 

кадағалау 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Д\ойын:« 

Отбасы 

мүшелерін ата» 

Мақсаты: отбасы 

мүшелерін дұрыс 

атауға бейімдеу, 

сөздік қорын 

молайту; 

Сұрақ-жауап: 

«Ата-анамызға 

қалай 

көмектесеміз?» 

Мақсаты: 

қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беру; 

«Кім зейінді» 

Мақсаты:  

геометриялық 

пішіндерден әртүрлі 

нәрселер құрастыру. 

Үй жануарлары 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: үй 

жануарлар атауын 

есте ұалдыру, дұрыс 

атауға және ажырата 

білуге дағдыландыру. 

Қимылды ойын: 

«Тышқан  мен 

мысық» 

Мақсаты: 

балаларды 
шапшаңәрішыдам
ды,ұйымшылдыққ

қаүйрету. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: күз 

мезгілінің 

ерекшелігін сурет 

бойынша 

әңгімелеп 

айтқызу. 

(Ахмад пен 

Аяжанға) 

 

Жеке жұмыс: 

Ойын: «Түстерді 

ажырат» ойынын  

ойнату. (Айлин 

мен Заңғарға) 

Жеке жұмыс: 

Салған суретін 

аяқтау.  

(Нұрмұханбет пен 

Азизаға) 

Жеке жұмыс: 

Ратмир мен Заңғарға 

ірі конструктордан 

диванды құрастыруға 

үйрету. 

 

Жеке жұмыс: 

(бала келген жоқ) 

 



 

 

 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Күн тәртібін сақтау ережелері бойынша кеңес. 

 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қараша айының Іапта 01.11.2021-05.11.2021аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау» 

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. 

Апта тақырыбы: «Мен туралы» 

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 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Дидак ойын: 

Неге (не үшін) 

оны істеу керек? 

Мақсаты: 

еңбекке қажеттіні 

қалыптастыру, 

білімде еңбек 

жағдайларын 

кеңейту.  

 

Саусақ ойыны: 

«Басбармақтай 

балақай» 

Мақсаты: 

Балалардың саусақ 

икемділігін  

жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін  

арттыру 

«Достық 

көмек» ойыны. 

Мақсаты:  балаларды 

достық көмек 

жасаудың мәнін 

тереңірек түсініп,бір-

біріне 

көмектесугеәрқашан 

әзір болуға 

тәрбиелеу; 

Дидактикалық 

ойын: «Ғажайып  

қапшық»   

Мақсаты: 

 баланың сөздік 

қорын  

«күз сыйы» 

атауларын білдіретін 

сөздермен  байыту. 

Ойын жаттығу: 

«Жемістерді ата» 

Мақсаты: 

жемістердің атауын 

біліп, оны дұрыс 

атау; олардың 

пайдасы туралы 

түсінік беру; 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

«Текшелермен жаттығу» 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам?» 

Мақсаты:ойын 

шарттарын дұрыс 

орындауға, 

зейінділікке 

тәрбиелеу; 

Үстел -үсті ойыны: 

«Үлкен  - кіші» 

Мақсаты: баланың 

логикалық ойлау 

қабілетін дамыту; 

Ұжымдық ойын: 

«Дәрумендерді тап» 

Мақсаты: суретте 

көрсетілген 

жемістерді атау, 

балалар арасындағы 

қарым – қатынасты 

нығайту, 

 

Д\ойын «Лото» 

Мақсаты: 

Балалардың жеміс-

жидек, көкөніс, 

гүлдер жайлы 

білімдерін дамыту 

және олардың өсіп-

өнетін орындарын 

дұрыс атату. 

Әңгіме жүргізу. 

«Өзім туралы» 

Мақсаты: өзі туралы 

айтуға, қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге 

дағдыландыру; 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С:«Денсаулы

қ» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: 

Жүру. Таяқтан 

аттап өту. 30-сек 

бойына үзіліссіз 

жүгіру. 

Ленталардан 

Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылы

стану» 

Тақырыбы: «Үй 

жануарлары» 

Мақсаты: Үй 

жануарларын 

ажыратып, атай білу 

(мысық, ит, сиыр, 

жылқы, әтеш, 

тауық, қаз және т.б) 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  

Жүру. Таяқтан 

аттап өту. 30-40сек 

бойына үзіліссіз 

жүгіру. 

Ленталардан секіру. 

Заттарға шығуды 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: «Сенсорика» 

Тақырыбы: 

«Қуыршақты 

сәндейміз» 

Мақсаты: Бауды 

қуыршақ шашына 

киімдеріне байлауды 

үйрету. Саусақ 

қимылдарын дамыту. 

 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру. Таяқтан аттап 

өту. 30-40сек 

бойына үзіліссіз 

жүгіру. Заттарға 

шығу. Доптарды 

домалатуды дамыту.  



секіруді үйрету. 

 

2. 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:«Сөйлеуді 

дамыту» 

Тақырыбы:«Ден

е мүшелері.» 

Мақсаты: Өзінің 

дене мүшесін 

ажыратып атауға, 

сөздерді 

жіктелуіне қарай 

байланыстыруға 

үйрету.  

 

 

5.Д\ойын: «Үй 

жануарын ата» 

 

 

 

пысықтау. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ:«Сурет 

салу» 

Тақырыбы:«Қуыр

шақтың әсем 

көйлегі» 

Мақсаты: 

Қуыршақтың әсем 

көйлегіне 

нүктелерді салуды 

үйрету, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.  

  

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы: 

«Құлыншақ» әні. 

Мақсаты: Өз 

дауыстарымен ән 

айтуға ,шығарманы 

сезіне 

білугеүйрету.Сылдыр

мақтың дыбысын 

ажырата білу,би 

қимылдарын 

орындау 

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы: 

«Құлыншақ» әні 

Мақсаты: Өз 

дауыстарымен ән 

айтуға,шығарманы 

сезіне 

білугеүйрету.Сылды

рмақтың дыбысын 

ажырата білу,би 

қимылдарын 

орындау 

 

 

Серуен. 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Аяз өрнектерін 

бақылау.  

Мақсаты:  

Терезелерде аяз 

өрнектерінің 

пайда болуы 

туралы түсінік 

Бұлттарды 

бақылау 

Мақсаты: 

Өлі табиғат 

құбылыстары 

туралы білімдерін 

тиянақтау, 

Күзгі саябақты 

бақылау 

Мақсаты:  

Саябақ туралы 

білімдерін кеңейту; 

Туған өлкенің 

әдемілігіне сүйсіне 

Мезгілдік 

ауысымды – 

қырауларды 

бақылау. 

Мақсаты: 

балаларға қыраудың 

қалай болатынын 

Мысықты 

бақылау. 

Мақсаты:  

Үй жануарлары 

туралы түсінік 

қалыптастыру; 

Мысықтың  сырт 



беру; 

Табиғаттың 

қысқы 

құбылыстарын 

байқауға және 

құбылыстарды 

атауға  әрі қарай 

үйрету. 

Бақылау 

барысы:  

Жылы сулы 

булар салқын 

терезелер 

шыныларына 

отырып бір-

бірімен 

біріктіріледі, 

мұзды кристалға 

айналады. 

Жұмбақ. 

Өнері жоқ, қолы 

жоқ, 

Сурет салуды 

біледі.          

(терезедегі 

қырау). 

Еңбек қызметі. 

табиғаттыбақылауғ

а деген 

қызығушылықтары

н арттыру. 

Бақылау барысы: 

 «Бұлт» Ө. 

Ақыпбекұлы 

Бұлттың қайда 

тұрағы 

Біле алмадым мұны 

әлі 

Білерім көк 

аспанның 

Бұлт – көшпелі 

бұлағы 

Тәрбиеші 

сұрақтары 

- Бұлт дегеніміз не? 

- Бұлттардың түсі 

қандай болады? 

- Бұлттар неден 

тұрады? (сан 

жетпейтін су 

тамшыларынан 

немесе мұз 

түйіршіктерінен) 

Еңбекке баулу 

білуге үйрету; 

Бақылау 

барысы: 

Балаларды жақын 

жердегі саябаққа 

апару. Саябақта 

нелер орналасқанын, 

қандай түстермен 

әдеміленгенін сұрау. 

Саябақта не үшін көп 

ағаштар бар екенін 

түсіндіру. Саябақтың 

таза, әдемі көрінісіне 

сүйсіне қарауға және 

қоршаған ортаны 

таза , ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу.  

Еңбекке баулу 

Саябақтың балалар 

ойнайтын  алаңын 

тазалау. 

Мақсаты: Саябақта 

тазалық пен 

ұқыптылықты 

сақтауға үйрету. 

«Ұялардағы 

құстар» қимылды 

айтып кету.  

Қырау түскен 

ағаштарды бақылау. 

Бақылау барысы:  

Темір затқа үрлеп 

көрейік. Оған қырау 

түсті, біздің буымыз 

суықтан қырауға 

айналды. Сонымен 

қырау бұл кәдімгі бу, 

ол әйнек шынысына, 

ағаш бұтақтарында, 

бұтақтарында, басқа 

заттарда қатып, 

қырауға айналған. 

Қырау әдетте күннің 

ашығында пайда 

болады. 

Көркем сөз. 

Тазартып бар кір 

шаңнан, 

Қыс өнерін бастады. 

Терезеге қыраудан, 

Сурет салып тастады. 

Жұмбақ: 

Қанат сияқты ақ, 

Ұлпа боп жерде 

келбеті мен жүріс 

тұрысы туралы айту; 

Жануарларға деген 

сүйіспеншіліктерін 

арттыру; 

Бақылау барысы 

Қожайындары 

серуендетіп жүрген 

мысықтарды 

бақылау.Мысықтың  

сырт келбеті мен 

жүріс тұрысын 

сипаттау, адам 

өміріндегі алатын 

орнын түсіндіру.  

Кімнің үйінде 

мысық  бар екендігін 

сұрау және 

мысықтары  туралы 

айтуды өтіну.  

 

Еңбекке баулу:  

Табиғат 

бұрышындағы 

жануарларға шөптер 

дайындау. 

Мақсаты: 



Жолға су құю. 

Мақсаты:Тәрбие

шімен бірге 

жауапкершілікпе

н жолға су құюды 

үйрету. 

Еңбек етуді 

тәрбиелеу.  

Қозғалыс 

ойындары.  

«Қасқұлақ» 

(Волк) (қазақ 

халық ойыны)   

Мақсаты: 

«Қасқұлақтан» 

тығылып алаңда 

бағдарлай білуді 

бекіту. Ойын 

ережесін сақтау  

(«қасқұлақ» сөзді 

атаса сол адам өз 

орнында қалу 

керек), «күзетші» 

тобынан 

«қасқұлақты» қуу 

міндетті. Ойында 

өз әрекеті мен 

Алаңды егу 

жұмыстарына 

дайындау. 

Қоқыстарды жинау, 

сыпыру. 

Мақсаты: Бірлесе 

жұмыс істеуге 

деген ынталарын 

қалыптастыру. 

 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты: Ойын 

ережесін түсініп, 

шартын сақтап 

ойнауға, ептілікке, 

алғырлыққа баулу. 

 

 

ойыны 

Мақсаты:  

- Бір – біріне 

соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

белгісі 

бойынша 

жылдам 

жүгіруге, бір – 

біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру; 

«Өз үйіңді тап» 

қимылды ойыны 

Мақсаты: Белгі 

бойынша жылдам 

қозғалыс жасауға, 

ортаға бейімделуге 

үйрету. 

Қажетті 

материалдар: Бүр 

жинауға арналған 

себет, қоқыс жинауға 

арналған шелек. 

 

жатады. 

 

Еңбекке баулу:  

Ауланы тазарту. 

 

Мақсаты: бір біріне 

кедергі жасамай, 

жұмыс істеуге 

үйрету. 

 

Қимылды 

ойын: «Суық қой» 

 

Мақсаты: қимылды 

жаттығуларды 

жасауды үйрету, 

тапқырлық таныта 

білу. 

 

Қажетті 

материалдар: 

сыпырғыш. Қалақша, 

ойыншықтар.  

 

Жануарларды күтуге 

ниеттерін арттыру, 

оларды дұрыс 

тамақтандыруға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Мені қуып жет» 

Мақсаты: 

Жүру және жүгіру 

барысында бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүруге үйрету; 

Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға үйрету; 

Қажетті 

материалдар: 

қалақшалар, 

машиналар, 

қуыршақтар. 

 



әріптес 

әрекетімен 

келістіре білуін 

дамыту. 

Қажетті 

материалдар: 

ағаш қалақшалар, 

ойыншықтар. 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

Нан қиқымын 

шашпаңдар. 

 

Астарың дәмді 

болсын! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда (Әмин!) 

 

Түскі ұйқы      

Тыныш ұйқыда 

болуын 

қадағалау. 

Тыныш ұйықтауын 

қадағалау. 

 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

Балаларға тыныш 

ұйқы тілеу. 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Үстел үсті  театры 

«Менің отбасым» 

және т.б. 

тақырыптар 

бойынша сюжетті 

картиналар 

қарастыру. 

 

Д\ойын:«Көкөністе

рді ата» 

Мақсаты: 

көкөністерді тану, 

олардың пайдасын 

түсіндіру; 

Ойын – жаттығу  

«Қуыршықты 

жуындыр»;  

Альбомдар,сюжетті 

картиналар 

қарастыру,  

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

«Кімнің даусы» 

Мақсаты: тобындағы 

достарының 

даусынан кім екен 

табу, 

мұқияттылыққа, 

бауырмалдыққа 

баулу.  

Сюжеттік 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры 

және т.б. 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 

Жеке жұмыс: 

Сардар мен 

Жұбанышқа  дене 

мүшелерінің 

суреттерімен 

таныстыру, дұрыс 

айтқызу. 

Жеке жұмыс: 

Махмұт пен 

Әдеміге үй 

жануарларын 

таныстыру. 

 

Жеке жұмыс: 

Нұрдария мен 

Сардарға 

қуыршақтың 

көйлегіне нүктелерді 

салу әдісін үйрету, 

жұмысын аяқтату. 

 

Жеке жұмыс: 

Заңғар мен Аминаға 

қуыршақтың 

шашына бауды 

байлау әдісін 

көрсетіп, байлатқызу. 

Жеке жұмыс: 

Амина мен Аянатқа 

ермексаздан 

жұмарлап дөңгелек 

жасуды үйрету. 



Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

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

әртүрлі ойындар ұйымдастыру. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата-аналармен әңгімелесу. Балалардың іс-әрекеті туралы мәлімет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қараша айының ІIапта  08.11.2021-12.11.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Пайдалы көкөністер» 

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 

 

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

психологпен бірлескен жұмыс. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Ойын – жаттығу:  

«Кубик» 

Мақсаты: текшеде 

көрсетілген 

көкөністің атын 

атау, ептілікке, 

шапшаңдыққа 

баулу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Пішіні қандай?» 

Мақсаты: 

көкөністерді тану, 

оларды пішіні 

бойынша ажырату; 

Ойын: «Не 

жасырылған?» 

Мақсаты: ойлау 

қабілетін арттыру; 

сөздік қорын 

молайту; 

 

Дидактикалық ойын 

«Атын атап бер»   

Мақсаты: заттың 

атауын жәнетүсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын 

дамыту. 

 

 

Ойын-жаттығу: 

«Қолымда не бар?» 

Мақсаты: 

жасырылған 

көкөністің атын  

дұрыс атау; 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

(құралсыз) 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел- үсті 

ойыны:  «Ойық 

ішіндегі заттарды 

орналастыру» 

Мақсаты: 

баланың ойын 

кезінде ойлау 

қабілетін дамыту; 

 

«Қайда не өседі?» 

Мақсаты: Балалард

ың көкністер 

жөніндегі білімін 

бекіту, оларды бір-

бірінен айырып, 

өсетін жеріне 

байланысты 

топтастыру, сөздік 

қорын молайту 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу 

«Күз»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Үстел үсті  театры: 

« Шалқан » ертегісі 

Мақсаты: Балаларға 

үстел үстінде ертегі 

кейіпкерлерін 

көрсету арқылы 

әңгімелеп беру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Бұл қай кезде 

болады» 

Мақсаты: Баланың 

жыл мезгілдері 

жайлы білімдерін 

тиянақтау, 

пысықтау. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар:  

Шеңбер бойымен 

жүру. Жүгіру, 

заттардың 

арасымен. Еңіс 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: 

«Жаратылыстану» 

Тақырыбы: 

«Өсімдіктер әлемі» 

Мақсаты: 

өсімдіктердің 

бөліктері туралы 

түсінік беру 

(сабағы, жапырағы, 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Шеңбер бойымен 

жүру. Жүгіру, 

заттардың расымен. 

Еңіс тақтайдың 

үстімен еңбектеу. 

1. Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: 

«Құрастыру» 

Тақырыбы: «Аула 

құрастыру» 

Мақсаты:құрылыс 

материалдарынан 

және ірі конструктор 

бөлшектерінен 

ауланы құрастыруды 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Шеңбер бойымен 

жүру. Жүгіру, 

заттардың арасымен. 

Мінбеге өрмелеу. 

Шеңберден 



тақтайдың 

үстімен 

еңбектеуді 

үйрету. 

 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Көркем 

әдебиет» 

Тақырыбы:«Шал

қан ертегісі» 

Мақсаты:  

Шалқан ертегісін 

оқып беру. 

Ертегіні түсіну 

кейіпкер сөздерін 

үйлестіру, 

кейіптенуге 

бейімделу. 

 

 

гүлі) Дәруменді 

өсімдіктермен 

таныстыру. 

 

Б.Б.С:«Шығармаш

ы 

лық» 

Ұ.О.Қ: «Жапсыру» 

Тақырыбы: «Әсем 

көйлектер» 

Мақсаты:Фланелег

рафтің кенебінде 

орналастырылған 

көйлек пішініне 

қызыл сары домалақ 

түймелерді 

орналастыруды 

үйрету. 

Мінбеге өрмелеуді 

үйрету. 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ: «Сурет 

салу» 

Тақырыбы:«Әсем 

көйлек» 

Мақсаты: 

Қуыршақтың әсем 

көйлегіне 

нүктелерді салуды 

үйрету, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

үйрету. 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы: 

«Жаңбыр» әні 

Мақсаты: 

Балалардың 

музыкалық 

қаблеттерін 

дамыту,музыка 

өнеріне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

 

шеңберге аттауды 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

 

«Мысықты 

бақылау» 

Мақсаты:  

Үй жануарлары 

«Желді бақылау» 

Мақсаты: 

Жел туралы 

түсініктерін бекіту.  

«Бұтақтарды 

бақылау» 

Мақсаты:  

Бұтақтар туралы 

«Құстарды 

бақылау» 

 Мақсаты: 

қыстайтын, алаңға 

Жерге түскен 

жапырақтарды 

бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 



туралы түсінік 

қалыптастыру; 

Мысықтың  сырт 

келбеті мен жүріс 

тұрысы туралы 

айту; 

Жануарларға 

деген 

сүйіспеншіліктері

н арттыру; 

Бақылау 

барысы 

Қожайындары 

серуендетіп 

жүрген 

мысықтарды 

бақылау.Мысықт

ың  сырт келбеті 

мен жүріс 

тұрысын 

сипаттау, адам 

өміріндегі алатын 

орнын түсіндіру.  

Кімнің үйінде 

мысық  бар 

екендігін сұрау 

және мысықтары  

Жел түрлерін есте 

сақтау. 

Бақылау барысы: 

Тәрбиеші балаларға 

жұмбақ жасырады. 

Ағаштарды 

шайқайды 

Көзге көрінбейді 

Шарлағанда сай – 

сайды 

Бір сәт ерінбейді 

(Жел) 

Тәрбиеші балаларға 

айналаны 

бақылауға, ағаш 

бұтақтары қалай 

шайқалып 

тұрғанын байқауға 

ұсынады. 

Сұрақтар қояды: 

Желдің қандай 

түрлері болады? 

Жел неге соғады? 

Атмосферада ауа 

әртүрлі қызады: 

жылы ауа жеңіл 

болады, сондықтан 

түсінік 

қалыптастыру; 

Бақылау барысы:  

Балабақша 

ауласындағы 

ағаштарды бақылау. 

Ағаштардың әр түрлі 

екендігін, бойлары, 

жапырақтары бәрі 

өзгеше болатынын 

түсіндіру. Ағаш 

бұтақтардан ал 

бұтақтар 

жапыраұқтардан 

тұратынын айту. Әр 

мезгілге сай ағаштын 

да келбеті өзгеріп 

отыратынын 

түсіндіру.  

Еңбекке баулу:   

Балалармен бірге 

ағаштың сынған 

бұтақтарын кесіп 

алу.  

Мақсаты:  

Табиғатқа деген 

сүйіспеншіліктері

келетін құстардың 

аттарын анықтау.  

Олардың сыртқы 

бейнесін, қандай 

жемді жақсы 

көретінін, қалай 

тұрып, қалай 

жүретіндерін 

анықтау. 

Балаларды 

байқағыштыққа, 

құстарға жанашыр 

болуға тәрбиелеу. 

Бақылау барысы:  

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса 

қораға, 

Бір торғай 

тұрмайды... 

Бір торғай 

тұрмайтын қораға 

Мың торғай 

тұрмайды. 

 

Еңбекке баулу:  

Құстарды 

тамақтандыру 

жапырақтар 

неліктен жерге 

түскендігі туралы 

әңгімелеп айту. 

Олардың түстерін 

атау. Еңбек: Құм 

салғыштың ішіне 

түскен 

жапырақтардан 

тазалау. Балалармен 

жеке жұмыс: 

Балаларға жұмбақ 

жасыру.  

Жазда тұрып 

жоғары, Күзде жерге 

қонады (жапырақ)  

Аспай піскен,  

Қайнамай піскен 

(жеміс)  

Жер бетінде шашы 

бар Жер астында 

басы бар (сәбіз) 

Қимылды Ойындар: 

«Ақ серек, көк 

серек» Балалардың 

өз еріктерімен 

жасалатын іс-



туралы айтуды 

өтіну.  

Еңбекке баулу:  

Табиғат 

бұрышындағы 

жануарларға 

шөптер 

дайындау. 

Мақсаты: 

Жануарларды 

күтуге ниеттерін 

арттыру, оларды 

дұрыс 

тамақтандыруға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Мені қуып 

жет» 

Мақсаты: 

Жүру және 

жүгіру 

барысында бір – 

біріне 

соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету; 

Тәрбиеші 

жоғары көтеріледі, 

ал суық ауа ауыр 

болады, ол төмен 

тартылады. Осыдан 

ауада қозғалыс 

пайда болады.  

- Қатты желдің 

атын ата? (дауыл, 

құйын, бұрқасын, 

боран) 

- Әлсіз желді қалай 

атайды? (самал жел 

деп атайды) 

- Желдің ізін 

көруге болады ма? 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам» 

Мақсаты:   

- Жүгіруге 

жаттықтыру, 

жылдамдықт

арын дамыту; 

- Қозғалыс 

координация

ларын 

дамыту. 

 

н арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Құстар ұясында» 

Мақсаты:  

- Бір – біріне 

соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

белгісі 

бойынша 

жылдам 

жүгіруге, бір – 

біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру 

Қажетті 

материалдар: 

балаларға арналған 

тырмалар, 

қалақшалар, шелек, 

ойыншықтар. 

 

 

Мақсаты:  

- Қарапайым 

тапсырмаларды 

өз бетінше 

орындауға  

қалыптастыру; 

- Жануарларды 

бағуға деген 

ниетін 

арттыру; 

Қимылды ойындар: 

«Ұядағы құстар» 

 Мақсаты: 

- Жүру және 

жүгіру 

барысында бір 

– біріне 

соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

Қажетті 

материалдар: 

әрекеттері 

Дерек көзі: 

https://erketai.kz/ustaz

dar-enbegi/kuz-

mezgiline-arnalgan-

balabakhsha-

kartotekasi/ 



тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

 

құстарға арналған 

жем 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

Астарың дәмді 

болсын! 

 

Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

Түскі ұйқы      

Қолдарын жуу, өз 

орындықтарына 

шешіне білуге 

үйрету. 

Өз   орындарына  

жатуды  ескертіп 

отыру. 

Ұйқы 

кезінде  қатты 

айқайлауға 

болмайтынын, 

демалып алудың 

жақсы  қасиет 

екенін түсіндіру. 

Ұйқықтар 

алдында  кереуетте  о

йнауға болмайтынын 

ескерту, түсіндіру. 
Тыныштық сақтауды 

әдетке айналдыруды 

үйрету. 

Тамақтан соң 

қолдарын жуу, өз 

орындықтарына 

шешіне білуге 

үйрету. 

Төсектерін  ашуды, 

өз   орындарына  жат

уды   ескертіп отыру. 

Ұйқықтар алдында, 

шешіну 

кезінде  киімдерін 

ұқыпты жинауға 

үйрету,ескерту, 

түсіндіру. 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

 

 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Д\ойын «Ғажайып 

қоржын» 

Мақсаты: 

Балаларды 

заттарды тиісті 

қасиеттеріне 

қарай ажырата 

білуге үйрету. 

 

«Жаңа қуыршақ» 

Мақсаты: Баланы 

топ бөлмесіндегі 

заттарды дұрыс 

атап, тілдерін , 

зейіндерін дамыту. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Жемістерді  

себеттерге 

сал»Мақсаты:Көкөні

стер туралы түсінік 

беру:Олардың 

атауын,пішіні мен 

түсін танып айыра 

білуге үйрету. 

Әңгіме құрастыру: 

«Әжең  туралы 

әңгімелеп бере»  

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен 

 

Ойын :«Не артық?» 

Мақсаты: 

суреттерді 

салыстыру арқылы 

ойлау қабілетін 

дамыту.  

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке 

жұмыс:Сардар 

мен Айлинге 

«Шалқан» 

ертегісін сурет 

бойынша 

Жеке 

жұмыс:Саида мен 

Аяжанға  

өсімдіктер туралы 

түсінік беру. 

 

Жеке жұмыс: 

Нұрмұханбет пен 

Махмутқа көйлекке 

нүктелерді салуды 

үйрету. 

Жеке жұмыс:Каусар 

мен Аянатқа «Не 

артық» ойынын 

ойнату. 

 

Жеке жұмыс:Айназ 

бен Нұрхатқа 

қатардан шықпай  

шеңбер бойымен 

жүруді үйрету. 

 



әңгімелеу. 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

 

Ата – анамен әңгіме.  Топ бөлмесіне жинақылық жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қарашаайының ІІІ апта 15.11.2021-19.11.2021   аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Дәрумендер пайдасы» 

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 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Д\ойын: 

«Қуыршақты 

тамақтандыр 

Мақсаты: 

көкөністерді атын 

атау, оның пайдасын 

білу; 

Үстел-үсті ойын: 

«Ұқсасын тап» 

Мақсаты: түр-

түсін, пішінін 

ажыратуға  үйрету. 

Д\ойын: «Бөлігін 

көрсет» 

Мақсаты: сөздік 

қорын молайту, 

байқампаздыққ 

қабілеттерін 

арттыру. 

 

«Не қайда өседі?» 

Мақсаты: балаларды 

көкөністер мен 

жемістердің қайда 

өсетінін оңай 

ажыратуға 

дағдыландыру. 

Д\ойын:«Дәл 

осындайды тауып 

ал» 

Мақсаты:Балалард

ың  дүние  танымын 

кеңейту, тілдік  

қарым-қатынасты  

қолдана білуге 

жаттықтыру 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

(Текшелермен жаттығу) 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны 

«Мозайка» 

Мақсаты: 

балаларға берілген 

суреттердің бөлігін 

тауып орналастыра 

білуге үйрету. 

Тапқырлықа баулу 

Үстел-үсті 

ойыны: 

«Топтастыр» 

Мақсаты 

:Ертегідегі 

жағымды 

жағымсыз 

кейіпкерлерді 

ажырату 

Үстел үсті ойыны: 

«Бөліктерді  

құрастыр» 

Мақсаты: Зейінді, 

байқампаз болуға 

баулу. 

 

«Сиқырлы 

суреттер» 

Мақсаты: 

Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту.Сурет 

бойынша әңгіме 

құрай білуге 

дағдыландыру. 

Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

Мақсаты: 

байқампаздыққа 

баулу, сөздік қорын 

молайту. Балаларды 

ойынға қызықтыру. 

Ұйымдастыры

л- ған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  

Жұптасып жүру, 

аяқтың ұшымен 

жүру. Шағын топқа 

бөлініп жүгіру. 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратыл

ыстану» 

Тақырыбы:«Құс

тар әлемі» 

Мақсаты:  

Балаларды 

қыстайтын 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  

Жұптасып жүру, 

аяқтың ұшымен 

жүру. Шағын топқа 

бөлініп жүгіру. 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Сенсорика» 

Тақырыбы: «Түрлі-

түсті дәрумендер» 

Мақсаты: Көлемі 

мен пішініне қарай 

дәрумендерді әртүрлі 

қораптарға салып 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

аяқтың ұшымен 

жүру. Шағын топқа 

бөлініп жүгіру. 



Арқанның астымен 

нысанға дейін 

еңбектеуін дамыту. 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:«Сөйлеуді 

дамыту» 

Тақырыбы:«Көмек

» 

Мақсаты:  Өзіне 

және айналасындағы 

адамдарға көмек 

көрсетуді үйрету. 

Уф деп үрлеп, 

тыныс алуға 

жаттығу, дыбысқа 

еліктеу, дыбыстарды 

дұрыс айтуға 

қалыптастыру. 

 

 

құстармен 

таныстыру: 

торғай, сауысқан, 

қарға, шымшық, 

көгершін. 

Олардың 

тіршілігіндегі 

ерекшелікермен 

таныстыру (қыста 

суықта тоңып 

қалмас үшін 

оларды 

қоректендіру 

қажет, 

жемсалғыш 

жасап, күн сайын 

оған жем салып 

отыру). 

Балаларды 

қанатты достарға 

деген қамқорлық 

қатынасқа 

тәрбиелеу.  

  

Арқанның астымен 

нысанаға дейін 

еңбектеу. Доптарды 

домалауды 

жетілдіру. 

 

Б.Б.С:«Шығармаш

ылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы:«Шар» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен қызыл 

бояумен шар 

бейнесін салу. 

 

 

жинауды үйрету 

арқылы қолдың 

саусақтарының 

қимылын 

әреккеттерін дамыту. 

 

 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ :«Музыка» 

Тақырыбы: 

«Біз себетті 

алайықшы» 

Мақсаты: Музыка 

ырғағына сай 

қимылдар жасауға 

үйрету,есту 

қабілеттерін 

дамыту.Күз кезінің 

айырмашылықтарын 

тани білуге 

тәрбиелеу. 

 

Допты домалату. 

Гимнастикалық 

орындықтың үстіме 

жүруін 

қалыптастыру. 

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы: 

«Біз себетті 

алайықшы» 

Мақсаты: Музыка 

ырғағына сай 

қимылдар жасауға 

үйрету,есту 

қабілеттерін 

дамыту.Күз кезінің 

айырмашылықтарын 

тани білуге 

тәрбиелеу. 

 

Серуенге 

дайындық 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

 



 

 

Ағаштың 

бұтақтарын 

бақылау. 

Мақсаты: Күз 

мезгілінің 

белгілерін 

ажырата алуға 

үйрету; 

Байқампаздық 

қабілеттерін 

дамыту; 

Табиғатты 

қорғауға 

тәрбиелеу; 

Көркем сөз                                                                                                                                                                     

Ой, алақай, 

тамаша,                              

Ағайынды бәрі,                                                                                                             

Шашу шашты 

жапырақ.                 

 Шықса – 

жасыл,                                                                                                                             

Бақтың іші 

алаша,                                 

Түссе – сары   

(жапырақ)                                                                                                               

Аунар ма еді 

Жаңбырды бақылау 

Мақсаты:  

Жауынның қалай 

құрылатыны жөнінде 

түсініктемені бекіту; 

Бақылау барысы. 

Жұмбақтар: 

Тіл былдыр, үні 

сылдыр 

(Жаңбыр) 

Қырда қылыш 

жарқылдайды. 

(Найзағай) 

 Еңбекке баулу 

Бөлме өсімдіктерін 

жаңбыр суымен суару 

Қимылды ойын 

«От- су» 

Жүргізушінің 

есептеуді таңдау 

талабын нығайту; 

белгі бойыша әрекет 

етуге үйрету«От» бәрі 

отыра 

бастайды,«Су» айнал

ым бойынша бір 

жаққа ағады. 

1.Ауа –райы 

құбылысын 

бақылау: 

Мақсаты: 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға үйрету; 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: 

Балаларды дыбыс 

бойынша тез 

жүгіруге, бірақ 

бірін – бірі соқпай, 

қимылды қозғалыс 

жасауға және 

тәрбиеші белгісі 

бойынша оны 

өзгерте алуға , өз 

орнын табуға 

үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Еркін ойындар. 

2.Автобусты 

бақылау 

Мақсаты: Көлікті 

сыртқы пішініне 

қарап ажырата алуға 

үйрету;Автобуста 

өзін ұстаудың 

қарапайым 

ережелерін 

қалыптастыру; 

Қимылды 

ойын:«Автомобильд

ер» 

Мақсаты:Жол жүру 

ережесін сақтауды 

үйрету; 

Автобус туралы 

білімдерін бекіту; 

Еңбекке баулу: 

Алаңға апаратын 

жолды сыпыру.  

Жеке жұмыс: 

Саидаға қос аяқтап 

секірту қимылын 

бекіту; 

Еркін ойындар. 

3.Күзгі саябақты 

бақылау 

Мақсаты: Саябақ 

туралы білімдерін 

кеңейту; 

Туған өлкенің 

әдемілігіне сүйсіне 

білуге үйрету; 

Қимылды 

ойын:«Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты: Бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету;Тәрбиеші 

белгісі бойынша 

жылдам жүгіруге, 

бір – біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру; 

Еңбекке баулу: 

Саябақтың балалар 

ойнайтын  алаңын 

тазалау. 

Топтық жұмыс. 

Еркін ойындар. 

 



жатып ап! 

Қимыл- 

қозғалыс 

ойыны: «Асық, 

бірақ түсіріп 

алма» 

Балаларды 

қолындағы 

жапырақшаны 

түсірмей жүгіре 

алуға 

жаттықтыру. 

Физикалық 

сапасын дамыту: 

шапшаңдық, 

ептілік. 

Еркін ойындар. 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

Астарың дәмді 

болсын! 

 Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 



Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

Түскі ұйқы      

Тыныш 

ұйыктауын 

кадағалау. 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау. 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

«Ертегі оқып беру.» «Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Үстел үсті  театры: 

«Бауырсақ » ертегісі 

Мақсаты: 

Балаларға үстел 

үстінде ертегі 

кейіпкерлерін 

көрсету арқылы 

әңгімелеп беру 

Ойын жаттығу: 

«Менен кейін 

қайтала!» 

Мақсаты: баланың 

тілін дамыту; 

 

Ойын – жаттығу: 

«Қуыршықты 

жуындыр» 

Мақсаты: 

Балаларға тазалық 

туралы үйрету. 

 

Ойын: «Кімнің 

заттары?»  

(Ер бала мен қыз 

баланың киімдерін 

анықтау) 

 

Қимылды ойын: 

«Сұр  көжек» 

Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп 

жүруге үйрету. 

 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Күз сыйы туралы 

әңгімелесу. 

Махмут пен Айлин 

«Көкөністер» 

(сурет қарастыру) 

Мақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

«Мен өзім туралы 

не білемін?» 

(Әсемгүл мен 

Каусарға) 

Мақсаты: 

Балаларға адамның 

дене мүшелерін 

атауға үйрету  

(басы, қолы, аяғы,  

көзі, мұрны, аузы, 

құлағы және т.б. 

бар). 

Д\ойын:Аянат пен 

Нұрхатқа«Сиқырлы  

сандық» ойынын 

ойнату. 

Мақсаты: 

 баланың сөздік 

қорын  

ойыншықтардың 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен байыту.  

Әдемі мен Сардарға 

жыл мезгілі туралы 

әңгімелету. 

(суреттер арқылы 

әңгіме құрау) 

Мақсаты: 

 сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Д\ойын:«Суреттер  

қиындысы»  Нұрмұх

анбет пен Айназға 

Мақсаты:  

түсті қабылдауды 

және қолдың ұсақ 

моторикасын 

дамыту. 

 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

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

беру, кеңес беру.  

 

 

 

 

 

 



Қараша айының ІVапта 22.11.2021-26.11.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Мен күштімін» 

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 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Д/О: « Ғажайып 

дорба » 

Мақсаты: сипап 

сезу 

арқылы  сипаттау. 

 

Д/о «Жолда жүруді 

білесің бе?»  

Өз еріктерімен 

ойыншықтармен 

ойнау. Апта 

тақпағын айту. 

 

Д\о: «Балық аулау» 

Мақсаты: қармаққа 

іліп алған заттары 

туралы сипаттама 

беріп үйрету.  

 

Д\о. «Не артық?» 
Мақсаты: 
балаларға 
заттарды 
топтастыру және 
іріктеуді үйртеу. 
Тілдерін дамыту. 
Толық жауап 
беруге 
дағдыландыру. 
 

Суретпен 

әңгіме:Мақсаты: 

суретке қарап 2-3 

сөзден тұратын 

сөйлем құрау. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

«Құралсыз» 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Менің сүйікті 

жануарым» 

Кім қандай 

жануарды жақсы 

көреді? 

Оны неліктен 

жақсы көресің? 

 

Д\о: «Айнаға қарап 

кейіпкерді келтір» 

Мақсаты: айнаға 

қарау арқылы 

берілген 

кейіпкердің 

бейнесін салуға 

үйрету. 

 

«Қуыршақты суға 

түсіреміз». 

Мақсаты:Өз 

жұмысының 

нәтижесін көре 

білуге үйрету. 

 

«Аспазшы» 

Мақсаты: 

Аспазшының іс-

әрекетін жасай білуге 

үйрету. 

 

«Ұқсас,ұқсас емес» 

Мақсаты:Балалард

ың 

Ойлауын,есін және 

қабылдауын дамыту. 

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар:  

Жүру, қарқынды 

өзгерте жүру. 

Шашырап жүгіру. 

Алға қарай секіру. 

Ленталардан 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылы

стану» 

Тақырыбы:«Үй 

жануарлары 

төлдері» 

Мақсаты: Үй 

жануарларының 

төлдерін 

ажыратып, атай 

білу (марғау, 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру, қарқынды 

өзгерте жүру. 

Шашырап жүгіру. 

Алға қарай секіру. 

Ленталардан аттау. 

Орындарында баяу 

айналуды үйрету. 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ «Құрастыру» 

Тақырыбы: 

«Үйшік» 

Мақсаты: құрылыс 

материалдарынан 

және ірі конструктор 

бөлшектерінен үйді 

құрастыруды үйрету. 

Д\Ойын: «Не 

жоғалды?» 

Б.Б.С:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру,қарқынды 

өзгерте жүру. 

Шашырап жүру. 

Орындарында баяу 

айлану. Бір-біріне 

доптарды домалату 



аттау дағдысын 

дамыту. 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Көркем 

әдебиет» 

Тақырыбы:  

«Дене 

жаттығулары» 

(доп туралы өлең 

оқу) 

Мақсаты:  

Денсаулықты 

нығайтуда дене 

жаттығуларының 

маңызын 

түсіндіру. Ойнау 

барысында 

байланыстырып 

сөйлеуге 

жаттықтыру 

ойында 

кейіпкерлер 

бейнасін 

қарапайым түрде 

бейнелеуді 

жетілдіру.  

күшік, бұзау, лақ, 

баларан. Және т.б) 

Ойын: «Төлін тап» 

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Мүсіндеу» 

Тақырыбы: 

«Бауырсақ» 

Мақсаты:Балшық

ты 

жұмырлау,дөңгеле

ктеу,алақанмен 

қысу әдістерін 

үйрету.Бауырсақ 

жасап үйрету. 

 

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы: 

«Шарлар ұшады» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен қызыл 

бояумен шар 

бейнесін салу. 

Ойын: «Түсін тап» 

 

 

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы: «көңілді 

сылдырмақтар» 

Мақсаты: 

Аспаптармен 

таныстыру,сылдырма

қ үніне ілесе  ойынды 

белсенді ойнауға 

үйрету. 

 

дағдыларын 

жетілдіру. 

Қимылды ойын: 

«Тез ұстап ал» 

Қорытынды. 

Мадақтау. 

 

 

 

 



Қимылды ойын: 

«Допты қағып ал» 

 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

«Тұманды 

бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

атату.Соның 

ішінде бүгінгі 

ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық 

және тұманды 

күннің ерекшелік 

терін салыстыру.  

Еңбек: 

Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Қимылды ойын 

дар: «Кетіп 

қалған кім?», 

«Қояндар мен 

Тамақтанып 

жатқан құстарды 

бақылау. 

Мақсаты: 

Құстарға қамқор 

болуға деген 

ынталарын 

арттыру; 

Құстар туралы 

білімдерін 

кеңейту;Табиғатқа 

деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу; 

Еңбекке баулу 

Құстарды 

тамақтандыру 

 «Торғай мен 

мысық» қимылды 

ойыны 

Ауа –райы 

құбылысын 

бақылау. 

Мақсаты: 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға үйрету; 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: 

Балаларды дыбыс 

бойынша тез 

жүгіруге, бірақ бірін 

– бірі соқпай, 

қимылды қозғалыс 

жасауға және 

тәрбиеші белгісі 

бойынша оны өзгерте 

алуға , өз орнын 

Бұлттарды 

бақылау. 

Мақсаты: Өлі 

табиғат құбылыстары 

туралы білімдерін 

тиянақтау, 

табиғаттыбақылауға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбекке баулу: 

Алаңды егу 

жұмыстарына 

дайындау. 

Қоқыстарды жинау, 

сыпыру.. 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты: Ойын 

ережесін түсініп, 

Күзгі саябақты 

бақылау 

Мақсаты: Саябақ 

туралы білімдерін 

кеңейту; 

Туған өлкенің 

әдемілігіне сүйсіне 

білуге үйрету; 

Қимылды 

ойын:«Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты: Бір – 

біріне соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету;Тәрбиеші 

белгісі бойынша 

жылдам жүгіруге, 

бір – біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру; 



қасқырлар» 

Мақсаты: 

Рөлдерде ойнай 

білуге 

үйрету.Байқампаз

дыққа, кеңістікті 

бағдарлауға 

үйрету. 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

Дерек көзі: 

https://erketai.kz/u

stazdar-

enbegi/kuz-

mezgiline-

arnalgan-

balabakhsha-

kartotekasi/ 

Мақсаты: Тізесін 

бүгу арқылы жеңіл 

секіріп түсуге;Бір – 

біріне соқтығыспай 

жүгіруге; 

Жылдам қашып, өз 

орнын табуға 

үйрету; 

Еркін ойындар. 

табуға үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Еркін ойындар. 

шартын сақтап 

ойнауға, ептілікке, 

алғырлыққа баулу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Еңбекке баулу: 

Саябақтың балалар 

ойнайтын  алаңын 

тазалау. 

Еркін ойындар. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

 

 

Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 



Түскі ас  

Астарың дәмді 

болсын! 

 

Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

 

 

Түскі ұйқы 

     

Тыныш 

ұйыктауын 

кадағалау 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Қимылды ойын: 

«Жемістерді 

жина» 

Ойын жаттығу: 

«Менімен бірге 

қайтала» 

Д/о «Топтастыр»  

Мақсаты: өз 

еріктерімен 

Үй жануарлары 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: үй 

Қимылды ойын: 

«Тышқан  мен 

мысық» 



Мақсаты: 

балаларды өз 

жастарына сай 

еңбектенуге 

үйрету. 

Мақсаты: 

балалардың 

қимылды жасай 

отырып мығым 

болуға баулу. 

ойыншықтармен 

ойнау.  Логикасын  

дамыту; 

 

жануарлар атауын 

есте ұалдыру, дұрыс 

атауға және ажырата 

білуге дағдыландыру. 

Мақсаты: 

балаларды 
шапшаңәрішыдам
ды,ұйымшылдыққ

қаүйрету. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: 

Әсемгүлге доп 

өлеңін 

қайталатқызу. 

 

 

 

 

Жеке жұмыс: 

Сардарға қыл 

қаламмен қызыл 

бояумен шар 

бейнесін салғызу. 

 

Жеке жұмыс: 

Нұрмұханбетке үй 

жануарларының 

төлдерін табу. 

 

Жеке 

жұмыс:Заңғарға«не 

артық?» ойынын 

ойнату. 

 

Жеке 

жұмыс:Жұбанышқ

а «Не жоғалды?» 

ойынын ойнату. 

 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен  әртүрлі  бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауына 

қарай ойындар ұйымдастыру. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Күн тәртібін сақтау ережелері бойынша кеңес. 

 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 
 

 

 

 

 



Желтоқсан  айының I апта 06.12.2021-10.12.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, 

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Алақай қыс келді!» 

Апта тақырыбы: «Қысқы киімдер» 

 Мақсаты: Балалардың қыс мезгілдері туралы түсініктерін кеңейту, қысқы киімдер туралы түсінік беру.Қысқы киімдерді 

ажырата білуге үйрету.  

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 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Қимылды 

ойын:«Қуыршақты 

киіндір»Мақсаты:Ба

лаларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі ойындар 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты:Балаларды 

суретке қарап әңгіме 

айтуды үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:Балаларды 

ұқыптылыққа,достық

қа тәрбиелеу.   

Қимылды ойын: 

«Шанамен сырғана» 

Мақсаты:Балаларды 

шанамен сырғанау 

арқылы денелерін 

ширату. 

Дидактикалық ойын: 

«Қысты 

тап»Мақсаты:Балалар

ды 

жылдамдыққа,ұқыптыл

ыққа тәрбиелеу. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

№1-ші таңертеңгі жаттығу кешені.          

(құралсыз)  

 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі  

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді 

болсын!  

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

 

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Жұмбақ шешейік: 

Мақсаты:Балаларды 

жұмбақтың жауабын 

табуға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Қуыршақты киіндір» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа,жинақыл

ыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: «Суық қой» 

 Мақсаты: 

Балаларды жылдам 

дыққа,достыққа 

тәрбиелеу. 

Үстел үсті 

ойыны: 

«Мозайка» 

Қыстың суретін 

құрастыру. 

Мақсаты: 

Балаларды ұқып 

тылыққа 

шапшаңдық қа, 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Қыста қалай 

киінеміз»Мақсаты: 

Балаларды мезгілге сай 

киінуді  үйрету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Жүру,қар

қынды өзгерте 

отырып жүру.Жатқан 

арқаннан секіру.Екі 

қолмен (1-1,5м ара 

қашықтық) нысанаға 

допты лақтыруды 

үйрету.            

Жалпы дамытушы 

жаттығулар:1.Б.қ: 

Сапқа тұрып, 

тәрбиешінің соңынан 

қос сызықтың 

арасымен 

жүру.(15сек) 

«Қояндар көпірден 

өтуде»       

2.Б.қ:Шеңбер бойлап 

тұру,табандары қатар 

қойылған,қолдары 

төмен 

түсірілген,қолдары 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Қар 

қасиеті» 

Мақсаты:Балаларды 

қармен және оның 

қасиеттерімен 

таныстыру.Балаларға 

қыс жайлы бірнеше 

суретер көрсету.Ауа 

райын сипаттап 

таныстыру.   

 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру,қарқынды 

өзгерте отырып 

жүру.Жатқан 

арқаннан секіру.Екі 

қолмен (1-1,5м ара 

қашықтық) нысанаға 

допты лақтыру. 

Кедергілі жазықтың 

бетімен еңбектеуін 

дамыту. 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Сылдырмақтар» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен 

дөңгелектеу мен ұзын 

таяқшалардан 

сылдырмақтар 

салуды үйрету. 

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: 

«Балапандар мен 

тауықтар» 

Мақсаты:Балапан

дар мен тауықтың 

дене көлеміне 

қарай ұяшықтарға 

орналастыру, 

қимыл 

әрекеттерімен 

таныстыру.Балапа

ндарды ретімен 

орналастыру 

арқылы баланың 

қол қимылын 

дамыту.Құстардың 

даусынан тануды 

қалыптастыру.   

Дид. ойын : 

«Кімнің баласы?»  

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру, 

қарқынды өзгерте 

отырып жүру. Кедергілі 

жазықтың бетімен 

еңбектеу.Алға қарай 

ұмтыла екі аяқтап 

секітрпемен секіруді 

жетілдіру. 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:  «Қыс келді 

әні» 

Мақсаты: Қыс мезгі 

лінің  құбылыс тарын 

айтып өту.Қыс туралы 

ән жаттау, жеке және 

хормен айту.  

«Қар жинау» ойыны 

 

 

 



беттеріне апарып, 

«Қояндарша  бет 

жуу» қимылдарын 

орындайды. 

3.Б.қ:Жоғарыдағыда

й,оң қолы оң 

бүйірінде,сол қолы 

маңдайында 

оңға,солға 

бұрылыды.(Қояндар 

жан –жағына қарап 

бақылайды.)4.Сапқа 

тұрып қос сызықтың 

арасымен 

жүру.(Қояндар үйге 

оралады).       

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  

Тақырыбы:«Қысқы 

киімдер» 

Мақсаты:Түрлі 

киімдердің 

атауларын дұрыс 

айтуды,дыбыстарды,

сөздерді және сөз 

тіркестерін қолдану 

2 Қ\О: сылдырмақпен 

ойнау 

 

  

  

Тақырыбы:Қыс 

келді әні 

Мақсаты: Қыс 

мезгілінің  

құбылыстарын 

айтып өту.Қыс 

туралы ән жаттау, 

жеке және хормен 

айту. 

«Қар жинау» 

ойыны 

 

 

 

 

 

 



мен сөздік қорын 

кеңейту.       

4.Дид. ойын 

«Құрылысшы» 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Мезгілдік 

ауысымдағы 

қырауларды 

бақылау: 

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып 

түсіндіру.Қырау 

түскен ағашты 

бақылау.Қимылды 

ойын:«Суық қой» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу. 

 Жеке жұмыс: 

Әдеміге қыс туралы 

Қысқы табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

қысқы табиғат туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Жұмбақ 

жасыру: Қолы мен 

қаламы жоқ 

Бірақ сурет салады 

көп (аяз) 

Қимылды ойын: 

«Аққала» 

Мақсаты :Балаларды 

ауыз 

біршілікке,татулыққа 

тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту. Еңбекке 

баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

Мұзды бақылау: 

Мақсаты:Балаларға 

мұз туралы түсінік 

беру.Мұздың қалай 

пайда болатынын 

түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Биалай»Мақсаты:Б

алаларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Әсемгүлмен қыс 

туралы 

әңгімелесу.Еркін 

ойындар. 

Қардың жауғанын 

бақылау:   

Мақсаты: 

Қар туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Табиғатқа 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Мәсінің сыңарын 

тап» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Бұлтты бақылау: 

Мақсаты: 

Балалардың бұлт 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Қуыршақты киіндір» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып 

көмектесу.Жеке 

жұмыс:Айлинмен 

Қысқы табиғат 

құбылыстары  

бойынша әңгімелесу. 



тақпақ жаттату. 

 

 

 

 

сыпырып көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Ратмирмен қысқы ауа-

райы  туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

Нұрхатпен қыс  

мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

 

 

 

Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.  

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды дағдыға 

айналдыру. 

 

Тамаққа отырар 

кезде асықпай өз 

орындарына отыруға 

жағдай жасау. 

Астарыңыз дәмді 

болсын. 

 

Тамақты оң 

қолмен,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 Түскі ұйқы Киімдерін біртіндеп 

шешуге талпын 

дыру.Ірі түймелерді 

ағытуды үйрету. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын  қадаға 

лау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Жеті 

лақ» ертегісін оқып 

беру. 

Балаларға 

тыныш,жайлы 

жатуларына жағдай 

жасау. «Бесік жыры» 

әнімен ұйықтату. 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Киімдерін шешіп, бүк 

теп шкафтарына  

салуды үйрету. 

Тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

«Әлди,әлди 

бөпешім» әнімен 



ұйықтату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауық

тыру 

шаралары 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабанд

ылықты болдырмау. 

Түйіршікті және 

жұмсақжолақшаларм

ен жүру. 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу.Төсектен тұрып 

түйіршекті жұмсақ 

жолақтармен жүруді 

үйрету. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Суреттер қарау:      

Қыстың суреті 

бойынша әңгіме 

құрау.Мақсаты:Балала

рдың сөздік қорларын 

дамыту,өзара 

әңгімелесуге үйрету. 

 

 Қимылды ойын:    

«Мәсінің сыңарын 

тап» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату.        

 

           Д\ойын:      

«Қуыршақты 

киіндір» Мақсаты: 

Берілген 

қуыршақтың 

суретіне қысқы 

киімдерді 

жабыстыру арқылы , 

қуыршақты 

киіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Аққала»  

Мақсаты: : Аққала 

туралы түсініктерін 

кеңейту,жылдам 

жүру арқылы 

денелерін ширату. 

 

   Д/ойын: «Суретті 

құрастыр» Мақсаты: 

Берілген суретке қарап 

қыстың суретін 

құрастыру. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Нұрмұханбетке қысқы 

табиғат туралы түсінік 

беру. 

   Нұрдарияға қыс 

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Сайдамен қыс 

туралы әңгімелесу. 

Ахмадқа 

«Пазл»арқылы 

қысқы киімнің 

суретін құрастырып 

үйрету. 

Айназға қысқы 

қардыңсуретін салғызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы қысқы ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Қысқы ауа-райы туралы түсінік беру.Қыста күн салқындап адамдар қалың киінетінін түсіндіру.   



Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қарды сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға қыста қар жауып аяз болатынын   түсіндіру.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, жақсы 

демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Желтоқсан айының II апта 13.12.2021-15.12.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, 

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Алақай қыс келді!» 

Апта тақырыбы: «Қысқы табиғат» 

 Мақсаты: Қыс мезгілі және оның ерекшелігі, қыстағы табиғат көріністері туралы білімдерін кеңейту.Қысқы табиғатқа 

деген қызығушылықтарын арттыру.  

Күн   

тәртібі  

  Дүйсенбі 

 13.12.2021  

Сейсенбі 

14.12.2021 

Сәрсенбі 

15.12.2021 

Бейсенбі  

16.12.2021 

 

Жұма 

        17.12.2021 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес 

қимыл белсенділігін дамыту. 

Ойындар,ү

стел 

үсті,сауса

қ және 

т.б. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі ойындар 

туралы 

әңгімелесу.Балалард

ы сурет бойынша 

әңгіме айтуды 

үйрету. 

Қимылды ойын:«Қар 

жинау»Мақсаты:Жер

де шашылған қарды 

себетке жинау. 

Балаларды жылдамдық 

қа,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Аққала құрастыру» 

Мақсаты:Пазлдан 

аққала суретін 

құрастыру.Балаларды 

ұқып 

тылыққа,достыққа 

тәрбиелеу.   

 . 

Таңертеңг

і 

                               Таңертеңгі жаттығу кешені.          

Орындықпен                                                                                        Қолдарын көтеріп отырып,тұрады.Орындыққа 



жаттығу отырып аяқтың арасын сәл ашып қолдарын тізеге қояды.Қолды алға созып,алақанды  ашып,жұмады.(4 рет) 

 

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

қайтару» дәстүрлерін үйрету. 

Ойындар,ұ

йымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны: «Мозайка» 

Қыстың мезгілінің суретін 

құрастыру. 

Мақсаты: Балалар ды  

ұқыптылыққа  тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс:  Қысқы 

табиғат көріністері туралы 

өз ойларын еркін айтуға 

баулу.  

Дидактикалық ойын: 

«Суық қой» 

 Мақсаты: Балаларды 

жылдам дыққа,достыққа 

тәрбиелеу. 

  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: «Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Жүру,Таяқтан 

аттап өту.30-40 сек.бойына 

үзіліссіз жүгіру. Ленталардан 

секіруін дамыту. 

 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем әдебиет.  

Тақырыбы:«Шырша» өлеңі 

Мақсаты:«Шырша»өлеңін 

жатқа айтуды үйрету.  

Шырша өлеңі: 

Жасыл шырша төрдегі                       

Дейді «Бәрің көр мені!» 

Кеткен әсем құлпырып,                   

Ойыншықтар тұр тұнып.  

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Қар» 

Мақсаты:Балаларды 

қармен және оның 

қасиеттерімен таныстыру. 

 

Б.Б.С: «Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Жапсыру 

Тақырыбы: «Моншақтар» 

Мақсаты:Қарапайым 

композиция құру арқылы 

мата бетіне сызыққа 

төртбұрыш және домалақ 

моншақтарды орналастыру 

әдісін қалыптастыру.  

Дид. ойын «Кім жылдам?» 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру,Таяқтан аттап 

өту.30-40 сек.бойына 

үзіліссіз жүгіру. 

Ленталардан 

секіру.Заттарға шығумен 

өз елінің туын көтеру. 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Сылдырмақтар» 

Мақсаты: Қыл қаламмен 

  

 



Дид. ойын «Аққала» 

 

 дөңгелектеу мен ұзын 

таяқшалардан 

сылдырмақтар салуды 

үйрету.  

 Қ\О: сылдырмақпен 

ойнау. 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен Мезгілдік ауысымдағы 

қырауларды бақылау: 

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай болатынын 

айтып түсіндіру.Қырау түскен 

ағашты бақылау.          

Қимылды ойын:«Суық қой» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа баулу.Бірлесіп 

ойнауға үйрету. Еңбекке 

баулу:Аула сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке жұмыс:Сайдаға қыс 

туралы тақпақ үйрету. 

 

 

 

 

Қысқы табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

қысқы табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту.        

Жұмбақ жасыру: Қолы 

мен қаламы жоқ 

Бірақ сурет салады көп 

(аяз) 

Қимылды ойын: «Аққала» 

Мақсаты :Балаларды ауыз 

біршілікке, татулыққа 

тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын дамыту. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға көмектесу. 

Жеке жұмыс:Әдемімен 

қысқы ауа-райы  туралы 

әңгімелесу. 

Мұзды бақылау: 

Мақсаты:Балаларға мұз 

туралы түсінік 

беру.Мұздың қалай пайда 

болатынын түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Биалай»Мақсаты:Балал

арды 

жылдамдыққа,ұқыптылық

қа тәрбиелеу.Еңбекке 

баулу:Аула сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке жұмыс: Сардарға 

қос аяқтап секірту 

қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

 

 

 

 

 

 



Еркін ойындар 

 

Серуенне

н оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға 

баулу. Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

 

Балалардың назарын тағамға 

аудару, тамақтарын 

реттілігімен тауысып ішуге 

қалыптастыру.  

 

 

Мәдени тамақтануға баулу 

бойынша жеке жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды дағдыға 

айналдыру. 

 

 

 

 

 Түскі 

ұйқы 

Киімдерін біртіндеп шешуге 

талпын дыру.Ірі түймелерді 

ағытуды үйрету. Балалардың 

тыныш ұйықтауын  қадаға лау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, шешуді 

қалыптастыру.«Жеті лақ» 

ертегісін оқып беру. 

Балаларға тыныш, жайлы 

жатуларына жағдай 

жасау. «Бесік жыры» 

әнімен ұйықтату. 

 . 

Біртінде

п 

ұйқыдан 

ояту,сау

ықтыру 

шаралар

ы 

Ояну,отырып ұйқы ны 

ашу.Төсектен тұрып 

жаттығулар жасау. 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабандылы

қты болдырмау. 

  

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар Суреттер қарау:      Қыстың  Қимылды ойын:                     Д\ойын:                       



дербес 

әрекет 

 

суреті бойынша әңгіме 

құрау.Мақсаты:Балалардың 

сөздік қорларын дамыту,өзара 

әңгіме лесуге үйрету. 

 

«Мәсінің сыңарын тап» 

Мақсаты:Балалар ды 

достыққа тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату.        

 

«Қуыршақты киіндір»        

Мақсаты: Берілген 

қуыршақтың суреті не 

қысқы киімдерді 

жабыстыру арқылы , 

қуыршақты киіндіру. 

Баланың 

жеке даму 

картасын

а сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Нұрмұханбетке қысқы табиғат 

туралы түсінік беру. 

 Әсемгүлге қыс туралы 

тақпақ айтқызу. 

Аянатқа қысқы киімдер 

туралы әңгіме айтқызу. 

  

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы қысқы ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Қысқы ауа-райы туралы түсінік беру.Қыста күн салқындап адамдар қалың киінетінін түсіндіру.    

Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қарды сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбатта

су 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

  

 



Желтоқсан айының III апта 20.12.2021-24.12.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, 

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Алақай қыс келді!» 

Апта тақырыбы: «Қысқы ағаштар» 

 Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі туралы түсініктерін кеңейту.Қыс мезгіліндегі ағаштар туралы түсінік беру.Қысқы 

ағаштарға қамқорлық жасауға дағдыландыру.  

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 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Қимылды 

ойын:«Шырша»Мақ

саты:Балаларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі ағаштар 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты:Балаларды 

суретке қарап әңгіме 

айтуды үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жартысын тап» 

Мақсаты:Берілген 

ағаштардың сурет 

терінің жартысын 

тауып құрастыру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Кім көп айтады?» 

Мақсаты:Балаларды

ң 

қызығушылықтарын 

дамыта отырып 

сөздік қорын 

молайту. 

Дидактикалық ойын: 

«Ағашты 

тап»Мақсаты:Балалар

дың есте сақтау 

қабілетін 

жетілдіру.Ағаштардың 

атауын анық айтуға 

үйрету. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                                      №1-ші таңертеңгі жаттығу кешені.          

                                                                                             (құралсыз) 

 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді 

болсын!  

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

 

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 

ойын: «Қыста қалай 

киінеміз»     

Мақсаты: 

Балаларды мезгілге 

сай киінуді  үйрету. 

          Санамақ:             

«Қуыр,қуыр,  

қуырмаш» 

Дидактикалық 

ойын: 

«Қандай ағаш?» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» Қысқы 

ағаштың суретін 

құрастыру. 

Мақсаты: 

Балаларды ұқыпты 

лыққа шапшаңдыққа, 

тәрбиелеу. 

Жұмбақ шешейік. 

Мақсаты: Балаларды 

жұмбақтың жауабын 

табуға үйрету. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Жүру, 

кедергілерден аттап 

жүру.Бірінің соңынан 

бірі (20м 

дейін)жүгіру.Доптар

ды бір біріне 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Орман 

жануарлары» 

Мақсаты: Түрлі 

иллюстрацияларды 

қолданып, жабайы 

жануарлармен 

таныстыруды 

жалғастыру; 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру, 

кедергілерден аттап 

жүру.Бірінің соңынан 

бірі (20м дейін)жүгіру. 

Доптарды бір біріне 

домалату (0,5-1,5м) 

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: 

«Мұнара» 

Мақсаты:Ұршық 

басын сабына кигізу 

арқылы қолдың 

саусақтарының 

қимылын дамыту. 

Балаларға ұршыұты 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру, 

кедергілерден аттап 

жүру.Бірінің соңынан 

бірі (20м дейін)жүгіру. 

Обручтан обручқа 

аттау.Доғаның 



домалату (0,5-1,5м) 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  

Тақырыбы: 

«Қыс» өлеңі 

Мақсаты: «Қыс» 

өлеңі. Қимыл жасап 

өлеңдң асықпай, 

анық айтуға баулу. 

Қыс туралы өлең 

айтып балаларға 

айтқызады. Қыс 

қандай леп сұрақтар 

қояды.  

жануарлардың түрлі 

климаттық 

жағдайларда тіршілік 

ететіндігі туралы 

түсінік беру(ақ-аю 

солтүстікте, түйе-

шөлді аймақтарда 

тіршілік етеді). 

Балаларға золбақтың 

суретін немесе 

видеосын көрсету. 

 

Құрсаудан құрсауға ту 

көтеріп аттауды 

қалыптастыру.     

 

  Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Шырша» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен  түсті 

бояумен дайын 

шырша бейнесі не 

шамдарды салу.   

көрсетіп оның жіпті 

иіріп айналатынын 

көрсету,айналған 

ұрщықты тоқтат деп 

ойнату.   

       

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Отан әні 

Мақсаты:Туған жерге 

деген сүйіспенші 

лігін дамыту. Отан 

туралы әндерді 

тыңдату,айтқызып 

үйрету. 

 

астынан еңбектеп 

өтуді жетілдіру.  

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: «Отан» 

әні 

Мақсаты:Туған жерге 

деген сүйіспеншілігін 

дамыту. Отан туралы 

әндерді тыңдату, 

айтқызып үйрету. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Мезгілдік 

ауысымдағы 

қырауларды 

бақылау: 

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып 

түсіндіру.Қырау 

Қысқы табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

қысқы табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту.        

Жұмбақ жасыру: 

Қолы мен қаламы жоқ 

Бірақ сурет салады 

Мұзды бақылау: 

Мақсаты:Балаларға 

мұз туралы түсінік 

беру.Мұздың қалай 

пайда болатынын 

түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам?» 

Қардың жауғанын 

бақылау:   

Мақсаты: 

Қар туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Табиғатқа 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Бұлтты бақылау: 

Мақсаты: 

Балалардың бұлт 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 



түскен ағашты 

бақылау.           

Қимылды 

ойын:«Қандай 

ағаш?» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

 

 Жеке 

жұмыс:Махмудқа 

қыс туралы тақпақ 

үйрету. 

 

 

 

 

көп (аяз) 

Қимылды ойын: 

«Шырша» 

Мақсаты :Балаларды 

ауыз біршілікке, 

татулыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту. Еңбекке 

баулу: Аула сыпыру 

шыға көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Аяжанмен 

қысқыағаштар  туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

Мақсаты:Балаларды 

жылдам дыққа,ұқып 

тылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Аминаға қос аяқтап 

секірту қимылын 

бекіту. 

Еркін ойындар. 

Қимылды ойын: 

«Тышқан мысық» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға көмек 

тесу. 

Жеке жұмыс: 

Кәусармен қыс  

мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

 

 

 

«Ағаштарды тап» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Айзамен қысқы 

табиғат құбылыстары  

бойынша әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 



Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.  

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды дағдыға 

айналдыру. 

 

Тамаққа отырар 

кезде асықпай өз 

орындарына отыруға 

жағдай жасау. 

Астарыңыз дәмді 

болсын. 

 

Тамақты оң 

қолмен,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 Түскі ұйқы Киімдерін біртіндеп 

шешуге 

талпындыру.Ірі 

түймелерді ағытуды 

үйрету. Балалардың 

тыныш ұйық тауын  

қадағалау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Жеті 

лақ» ертегісін оқып 

беру. 

Балаларға тыныш, 

жайлы жатуларына 

жағдай жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Киімдерін шешіп, бүк 

теп шкафтарына  салу 

ды үйрету. 

«Әлди,әлди 

бөпешім» әнімен 

ұйықтату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауық

тыру 

шаралары 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабанд

ылықты болдырмау. 

Түйіршікті және 

жұмсақжолақшаларм

ен жүру. 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу.Төсектен тұрып 

түйіршекті жұмсақ 

жолақтармен жүруді 

үйрету. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Суреттер қарау:      

Қыстың суреті 

бойынша әңгіме 

құрау.Мақсаты:Балала

рдың сөздік қорларын 

дамыту,өзара әңгіме 

 Қимылды ойын:          

«Қандай ағаш?» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа тәрбие 

леу.Жүгіру арқылы 

балалардың дене 

           Д\ойын:                    

«Жартысын тап»        

Мақсаты: Берілген 

суреттерден ағаштар 

дың суретін құрас 

тыру. 

Қимылды ойын: 

«Үлкенін тап»  

Мақсаты: 

Балаларды жылдам 

жүру арқылы 

денелерін ширату. 

   Д/ойын:                

«Жартысын тап» 

Мақсаты: Берілген 

суретке қарап  ағаштың 

суретін құрастыру.  



лесуге үйрету. 

 

лерін ширату.        

 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Нұрхатқа қысқы 

табиғат туралы түсінік 

беру. 

Сардарға қыс туралы 

тақпақ айтқызу. 

Әминаға қысқы 

ағаштар туралы 

әңгіме айтқызу. 

Заңғарға  қысқы 

ағаштың суретін 

құрастырып үйрету. 

Сайдаға қысқы қардың 

суретін салғызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы қысқы ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Қысқы ауа-райы туралы түсінік беру.Қыста күн салқындап адамдар қалың киінетінін түсіндіру.    

Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қарды сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға қыста қар жауып аяз болатынын   түсіндіру.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, жақсы 

демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Желтоқсан айының IVапта 27.12.2021-31.12.2021 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, 

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Алақай қыс келді!» 

Апта тақырыбы: «Жаңа жыл келді» 

 Мақсаты: Қыс мезгілі және оның ерекшелігі, қыстағы табиғат көріністері туралы білімдерін кеңейту.Жаңа жыл мерекесі  

туралы түсінік беру.Аяз ата мен ақшақардың келуін түсіндіру. 

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 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Аққала құрастыру» 

Мақсаты:Пазлдан 

аққала суретін 

құрастыру.Балалар 

Қимылды ойын:«Қар 

жинау»Мақсаты:Жер

де шашылған қарды 

себетке жинау. 

Балаларды жылдамдық 

қа,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Аққала құрастыру» 

Мақсаты:Пазлдан 

аққала суретін 

құрастыру.Балалар 

ды ұқып тылыққа, 

достыққа тәрбиелеу.   

Жұмбақ шешу  

Мақсаты:Балаларды 

жұмбақтың жауабын 

табуға дағдылан 

дыру. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі ойындар 

туралы 

әңгімелесу.Балаларды 

суретке қарап  әңгіме 

айтуды дағдыландыру. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                             Таңертеңгі жаттығу кешені.          

                                                                                  Орындықпен                                                                                        

Қолдарын көтеріп отырып,тұрады.Орындыққа отырып аяқтың арасын сәл ашып қолдарын тізеге қояды.Қолды алға 

созып,алақанды  ашып,жұмады.(4 рет) 



 

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

дәстүрлерін үйрету. 

Ойындар,йы

мдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 

ойын: «Шырша» 

 Мақсаты: Балалар 

ды жылдамдыққа, 

достыққа тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс:  

Жаңа жыл мерекесі 

туралы өз ойларын 

еркін айтуға баулу.  

Дидактикалық 

ойын: «Шамды іл» 

 Мақсаты: Балалар 

ды 

жылдамдыққа,достық

қа тәрбиелеу. 

Саусақ жаттығуы:  

«Қуыр,қуыр,қуырм

аш» 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» Шыршаның 

суретін құрастыру. 

Мақсаты: Балаларды  

ұқыптылыққа  

тәрбиелеу. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Жай 

жүру,жіптің бойымен 

жүру,әр түрлі 

қарқынмен жүгіру.10-

15см биіктіктен 

секіруін 

ұйымдастыру. 

 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет.   

Тақырыбы: 

«Жаңа жыл»  

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Жабайы жануарлар» 

Мақсаты:Түрлі 

иллюстрацияларды 

қолданып,жабайы 

жануарлармен 

таныстыруды 

жалғастыру,жануарлар

дың түрлі климаттық 

жағдайларда тіршілік 

ететіндігі туралы 

түсінік беру.(ақ-аю 

солтүстікте,түйе-

шөлді аймақтарда 

тіршілік етеді).   

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жай 

жүру,жіптің бойымен 

жүру, әртүрлі қарқын 

мен жүгіру.10-15см 

биіктіктен секіру. 

Орындықтың 

астымен еңбектеуді 

үйрету.  

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Құрастыру 

Тақырыбы:  

«Шеңберден мұнара 

құрастыру» 

Мақсаты:Әртүрлі 

көлемдегі шағын 

домалақ жастықтар 

дан мұнара құрас 

тыру.Бұл қандай 

үлкен керемет мұн 

ара дегенге жауап 

беруді үйрету.  

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка 

1.Б.Б.С: «Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі қимылдар:Жай 

жүру,жіптің бойымен 

жүру,әртүрлі 

қарқынмен жүгіру. 

Орындықтың астымен 

еңбектеу.Текшелерден 

аттауын ұйымдастыру. 

 



Мақсаты: Жаңа жыл 

мерекесі туралы 

түсінік беру, 

әңгімелеу. Тілдік 

қарым-қатынасқа 

сөйлеу тіліне зат 

есімдерді, сын 

есімдерді қолданып 

сипаттауға үйрету 

(Кім? Не? Не істейді) 
  

 

  

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Түрлі 

көлемдегі шарлар» 

Мақсаты:Сазбалшықт

ы өздігінен илей 

алуын 

ұйымдастырып,бірдей 

және түрлі көлемді 

шарларды жасауын 

пысықтау.  

Дид. ойын «Жартысын 

тап» 

 

«Шырша 

шамдары» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен қызыл 

түсті бояумен дайын 

шырша бейнесіне 

шамдарды салу. Бала 

лар  ендеше біз алды 

мыздағы параққа 

тобымызда тұратын 

әсем шырша ларды 

шамдармен сәндейік 

деп ұсынады.  

 

Тақырыбы:  

«Шыршаға арнаймыз 

Мақсаты: Көтеріңкі 

көңіл күй 

сыйлау.мерекеге 

қызығушылықтарын 

арттыру.Әнді 

қызығушылықпен 

айтууға тәрбиелеу. 

 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен Мезгілдік 

ауысымдағы 

қырауларды 

бақылау: 

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып 

түсіндіру.Қырау 

Қысқы табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

қысқы табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту.        

Жұмбақ жасыру: 

Қолы мен қаламы жоқ 

Бірақ сурет салады 

Мұзды бақылау: 

Мақсаты:Балаларға 

мұз туралы түсінік 

беру.Мұздың қалай 

пайда болатынын 

түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Биалай»Мақсаты:Б

Қардың жауғанын 

бақылау:   

Мақсаты:Қар 

туралы түсініктерін 

кеңейту.Табиғатқа 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

Бұлтты бақылау: 

Мақсаты: 

Балалардың бұлт 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 



түскен ағашты 

бақылау.          

Еңбек: Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу. 

Қимылды 

ойын:«Суық қой» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға көмек 

тесу. 

 Жеке жұмыс: 

Ратмирге жаңа жыл 

туралы тақпақ 

үйрету. 

 

 

 

 

көп (аяз) 

Қимылды ойын: 

«Аққала» 

Мақсаты :Балаларды 

ауыз біршілікке, 

татулыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту. Еңбекке 

баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Нұрмұханбетпен 

қысқы ауа-райы  туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

алалар ды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Айлинге қос аяқтап 

секірту қимылын 

бекіту. 

Еркін ойындар. 

«Қар жинау» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Аяжанмен қыс  

мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

 

 

 

«Шыршаны безендір» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Нұрдарияменжаңа 

жыл мерекесі   туралы  

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

     



Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.  

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды дағдыға 

айналдыру. 

Тамаққа отырар 

кезде асықпай өз 

орындарына отыруға 

жағдай жасау. 

Астарыңыз дәмді 

болсын. 

Тамақты оң қолмен, 

төкпей ішуді үйрету. 

Тамақтан соң алғыс 

айту. 

 Түскі ұйқы Киімдерін біртіндеп 

шешуге 

талпындыру.Ірі 

түймелерді ағытуды 

үйрету. Балалардың 

тыныш ұйықтауын  

қадаға лау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Үш 

аю» ертегісін оқып 

беру. 

Балаларға тыныш, 

жайлы жатуларына 

жағдай жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Киімдерін шешіп, бүк 

теп шкафтарына  салу 

ды үйрету. Тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау.  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауық

тыру 

шаралары 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабанд

ылықты болдырмау. 

Түйіршікті және 

жұмсақжолақшаларм

ен жүру. 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу.Төсектен тұрып 

түйіршекті жұмсақ 

жолақтармен жүруді 

үйрету. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Суреттер қарау:      

Қыстың суреті 

бойынша әңгіме 

құрау.Мақсаты:Балала

рдың сөздік қорларын 

дамыту,өзара әңгіме 

лесуге үйрету. 

 Қимылды ойын:          

«Қар жинау» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату.        

           Д\ойын:                    

«Шыршаны 

безендір»        

Мақсаты: Берілген 

сурет бойынша 

шыршаны 

безендіру. 

Қимылды ойын: 

«Аққала»  

Мақсаты: : Аққала 

туралы түсініктерін 

кеңейту,жылдам 

жүру арқылы 

денелерін ширату. 

   Д/ойын:                   

«Суретті құрастыр» 

Мақсаты: Берілген 

суретке қарап қыстың 

суретін құрастыру.  



   

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Нұрдарияға жаңа жыл 

туралы түсінік беру. 

Аяжанға жаңа жыл  

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Сардармен аяз ата 

мен ақшақар туралы 

әңгімелесу. 

Нұрмұханбетке 

«Мен бастаймын, 

сен аяқта» ойынын 

ойнату. 

Ахмадқа шырша суретін 

салғызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы қысқы ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Қысқы ауа-райы туралы түсінік беру.Қыста күн салқындап адамдар қалың киінетінін түсіндіру.    

Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қарды сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, жақсы 

демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қаңтар айының I апта 03.01.2022-06.01.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Қысқы табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Қысқы табиғат әлемі» 

 Мақсаты: Балалардың тірі,өлі табиғат және жыл мезгілдері құбылыстары туралы түсініктерін кеңейту.Қысқы 

табиғаттың ерекшеліктерін түсіндіру. 

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 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес 

қимыл белсенділігін дамыту. 

Ойындар,ү

стел 

үсті,сауса

қ және 

т.б. 

Қимылды 

ойын:«Қар 

жинау»Мақсаты:Бал

аларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі ойындар 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты:Балаларды 

суретке қарап әңгіме 

айтуды үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Аққала» 

Мақсаты:Балалар 

ды 

ұқыптылыққа,достық

қа тәрбиелеу.   

Қимылды ойын: 

«Шанамен сырғана» 

Мақсаты:Балаларды 

шанамен сырғанау 

арқылы денелерін 

ширату. 

 

Таңертеңг

і 

жаттығу 

№1-ші таңертеңгі жаттығу кешені.          

(құралсыз) 

 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі  

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді 

болсын!  

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

 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

Жұмбақ шешейік: 

Мақсаты:Балаларды 

жұмбақтың жауабын 

табуға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Аққала» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу.  

Дидактикалық 

ойын: «Суық қой» 

 Мақсаты: 

Балаларды жылдам 

дыққа,достыққа 

тәрбиелеу. 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» Қыстың 

суретін құрастыру. 

Мақсаты: 

Балаларды ұқып 

тылыққа шапшаңдық 

қа, тәрбиелеу. 

 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Жүру,бағ

дар бойын ша жүру. 

Ленталар мен 

қашықтыққа  

секіру.Доптарды 

домалатуды 

жетілдіру.Жалпы 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Пияз» 

Мақсаты:Пияз туралы 

түсінік беру 

(сары,домалақ,жұмсақ,т

амыры бар).Жасыл 

сабақтарының өсуін 

бақылау.Пияздың 

пайдасы туралы түсінік 

беру.Оған күтім 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру,бағ

дар бойын ша жүру. 

Ленталар мен 

қашықтыққа  

секіру.Доптарды 

домалатуды 

жетілдіру.Жалпы 

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: «Гүл 

жапырақтары» 

Мақсаты:Гүлдің 

жапырақтарын 

қайыру арқылы қол 

саусақтарының 

қимылын жетілдіру. 

Балаларды арнайы 

жасалған үстел 

 



дамытушы 

жаттығулар 

комплексі бойынша 

ұйымдастырады. 

 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  

Тақырыбы:«Өсімді

ктер» 

Мақсаты:Өсімдіктер 

туралы түсініктерін 

кеңейту.Дыбысқа 

еліктеу,дыбыстарды 

дұрыс айтуды 

қалыптастыру,төлдер

дің даусын салу 

әдістерін үйрету.   

жасауға қызығушылық 

тудыру.          

 

дамытушы 

жаттығулар 

комплексі бойынша 

ұйымдастырады.       

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Көйлекті 

сәндейміз» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен қызыл түсті 

бояумен дайын 

көйлек пішініне 

түймелерді нүктелеп 

салу. 

басына отырғызып, 

онда әзірленген қағаз 

бәйшешек гүлі 

пішінінің жапырақ 

тарын қайыру арқы 

лы жасауды үйрету. 

Жасаған бәйшешек 

терін құмыраға 

салғызу.         

  

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: 

Қоңыр аю қорбаңбай 

Мақсаты:. 

Ойын арқылы 

балалардың 

естуғсезу,ән айту 

қаблеттерін 

қалыптастыру.балала

рды 

шығармашылыққа 

баулу. 

 

 

Серуенге Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 



дайындық үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Мезгілдік 

ауысымдағы 

қырауларды 

бақылау: 

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып 

түсіндіру.Қырау 

түскен ағашты 

бақылау.          

Еңбекке баулу: Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу. 

Қимылды 

ойын:«Суық қой» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

 Жеке жұмыс: 

Сардарға қыстуралы 

тақпақ үйрету. 

 

 

 

 

Қысқы табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

қысқы табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту.        

Жұмбақ жасыру: 

Қолы мен қаламы жоқ 

Бірақ сурет салады 

көп (аяз) 

Қимылды ойын: 

«Аққала» 

Мақсаты :Балаларды 

ауыз біршілікке, 

татулыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту. 

Жеке жұмыс: 

Айлинмен қысқы ауа-

райы  туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

Мұзды бақылау: 

Мақсаты:Балаларға 

мұз туралы түсінік 

беру.Мұздың қалай 

пайда болатынын 

түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Биалай»Мақсаты:Б

алаларды жылдам 

дыққа,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: 

Нұрдарияға қос 

аяқтап секірту 

қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

Қардың жауғанын 

бақылау:   

Мақсаты: 

Қар туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Табиғатқа 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Мәсінің сыңарын 

тап» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату.          

Жеке жұмыс: 

Ахмадпен қыс  

мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

 

 

 

 



Серуенне

н оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға 

баулу. Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.  

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды дағдыға 

айналдыру. 

 

Тамаққа отырар 

кезде асықпай өз 

орындарына отыруға 

жағдай жасау. 

Астарыңыз дәмді 

болсын. 

 

 

 Түскі 

ұйқы 

Киімдерін біртіндеп 

шешуге талпын 

дыру.Ірі түймелерді 

ағытуды үйрету. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын  қадаға 

лау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Бауырс

ақ» ертегісін оқып 

беру. 

Балаларға тыныш, 

жайлы жатуларына 

жағдай жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

 

Біртінде

п 

ұйқыдан 

ояту,сау

ықтыру 

шаралар

ы 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабанд

ылықты болдырмау. 

Түйіршікті және 

жұмсақжолақшаларм

ен жүру. 

 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  



Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Суреттер қарау:      

Қыстың суреті 

бойынша әңгіме 

құрау.Мақсаты:Балала

рдың сөздік қорларын 

дамыту,өзара әңгіме 

лесуге үйрету. 

 

 Қимылды ойын:          

«Мәсінің сыңарын 

тап» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа тәрбие 

леу.Жүгіру арқылы 

балалардың дене 

лерін ширату.        

 

           Д\ойын:                     

«Қуыршақты 

киіндір»        

Мақсаты: Берілген 

қуыршақтың суреті 

не қысқы киімдерді 

жабыстыру арқылы , 

қуыршақты киін 

діру. 

Қимылды ойын: 

«Аққала»  

Мақсаты: : Аққала 

туралы түсініктерін 

кеңейту,жылдам 

жүру арқылы 

денелерін ширату. 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картасын

а сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Аянатқа қысқы табиғат 

туралы түсінік беру. 

Азизаға қыс туралы 

тақпақ айтқызу. 

Махмудқа қысқы 

киімдер туралы 

әңгіме айтқызу. 

Радмирге 

«Пазл»арқылы 

қысқы киімнің 

суретін құрастыру. 

 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы қысқы ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Қысқы ауа-райы туралы түсінік беру.Қыста күн салқындап адамдар қалың киінетінін түсіндіру.    

Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қарды сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға қыста қар жауып аяз болатынын   түсіндіру.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

 

 



сұхбатта

су 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қаңтар айының II апта 10.01.2022-14.01.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Қысқы табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Жануарлар қайда қыстайды?» 

 Мақсаты:Жануарлар туралы түсініктерін кеңейту.Жануарлардың қысқы күтімі,азығы туралы түсінік 

беру.Жануарлардың адамға пайдасы туралы түсінік беру.  

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 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,

үстел 

үсті,сауса

қ және 

т.б. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі ойындар 

туралы 

әңгімелесу.Балалард

ы сурет бойынша 

әңгіме айтуды 

үйрету. 

Қимылды ойын:«Сұр 

қоян жуынып 

жатыр»Мақсаты:Бала

ларды 

жылдамдыққа,ұқыпты

лыққа баулу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Төлдерін тап» 

Мақсаты: Балаларға 

жануарлардың 

төлдерін ажырата 

білуге үйрету. 

Саусақ ойыны:   

«Биші жануарлар»  

Мақсаты:Жаттығу 

жасау арқылы 

балалардың қимыл 

қозғалыстарын 

ширату. 

Қимылды ойын:  

«Тышқан-мысық»     

Мақсаты:Жүгіру 

арқылы балалардың 

бұлшық еттеріне 

жаттығу жасау. 

Таңертеңг

і 

жаттығу 

                                                             Таңертеңгі жаттығу кешені.          

«Қанат қағу»жатттығуы 

Аяқты сәл ашық қойып,қолдарын төмен түсіріп тұрады.Қолдарын асықпай алға созып,осылайша артына созып және 

жоғары көтеріп айқастыру.Алға еңкейіп қолдың білезігін сілкілеу. 



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

дәстүрлерін үйрету. 

Ойындар,

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны: 

«Жартысын тап» 

Жануарлардың 

суретін құрастыру. 

Мақсаты: Балалар 

ды  ұқыптылыққа  

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

Суретпен жұмыс:  

Жануарлар  туралы өз 

ойларын еркін айтуға 

баулу.  

Дидактикалық 

ойын: «Суық қой» 

 Мақсаты: 

Балаларды 

жылдамдыққа,достық

қа тәрбиелеу. 

Балаларға 

жануарлар туралы 

тақпақ айтқызу. 

Мақсаты: 

Балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Төлдерін тап» 

 Мақсаты: 

Жануарлардың 

төлдерін ажырата 

білуге дағдыландыру. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Шеңбер 

бойымен қол ұстасып 

жүру,бағытты 

өзгертіп 

жүру.Мінбеге 

өрмелеуді дамыту. 

 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Өсімдіктер мен 

жануарлар» 

Мақсаты:Өсімдіктер 

мен жануарларға 

қызығушылықты 

дамыту оларға 

қамқорлық көрсетуге 

баулу.       

 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру. 

Жан-жаққа 

жүру.Орнынан ұзын 

дыққа секіру.Екі қол 

мен еденге ұру.    

     2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Құрастыру 

Тақырыбы:  

«Қоршаулар мен 

қоралар» 

Мақсаты:   Гүл 

жапырақтары түрлі 

материалдардан үй 

жануарларына биік 

және аласа 

қоршаулар мен 

қораларды құруды 

1.Б.Б.С: «Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Шеңбер 

бойымен қол ұстасып 

жүру,бағытты өзгертіп 

жүру.Мінбеге 

өрмелеуді дамыту. 

 



Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет.   

Тақырыбы: 

«Жануарлар әлемі» 

Мақсаты: 

Жануарлар әлемі 

туралы түсінік беру. 

«Қасқыр мен лақтар» 

ертегісін оқып беру. 

Ертегі мазмұнын 

түсінуге, әсерленуге 

үйрету. 

 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Жапсыру» 

Тақырыбы: 

«Доптар» 

Мақсаты: Қағаз бетіне 

орналасқан мысық 

алдына қарапайым 

композиция құру 

арқылы үлкен кіші 

доптарды қоюға 

үйрету. 

    

 

 

 

 

Тақырыбы: 

«Көйлекті сәндейміз» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен  қызыл 

түсті бояумен дайын 

пішініне түймелерді 

нүктелеп салу.   

Қ\О: доппен ойнау 

 

үйрету.      

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка 

Тақырыбы: Ақ тиін 

әні 

Мақсаты: Би қимыл 

дарын орындауға 

Әнді қосылып айтуға 

үйрету, би 

қимылдарын 

орындап,музыкалық 

ойын әрекеттеріне 

қатысуға 

талпындыру. 

 

 

  

 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен Қарды бақылау: 

Мақсаты: 

Балаларға қардың 

қардың қалай 

жауатынын айтып 

Қысқы табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

қысқы табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту.        

Мұзды бақылау: 

Мақсаты:Балаларға 

мұз туралы түсінік 

беру.Мұздың қалай 

пайда болатынын 

Бұтақтарды 

бақылау:    

Мақсаты:Қысқы 

талдардың 

бұтақтарын 

Мұз сүңгісін бақылау: 

Мақсаты: Балаларға 

мұздың қасиеті 

туралы түсінік 

беру.Байқағыштық 



түсіндіру.Жерге 

түскен қарды 

бақылауҚимылды 

ойын:«Сұр қоян 

жуынып жатыр» 

Мақсаты:Балалард

ы жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп 

ойнауға үйрету.        

Еңбекке баулу: 

Аула сыпырушыға 

қарды сыпырып 

көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Сайдаға қыс туралы 

тақпақ үйрету. 

 

 

 

 

Жұмбақ жасыру: 

Қолы мен қаламы 

жоқ 

Бірақ сурет салады 

көп (аяз) 

Қимылды ойын: 

«Қасқырлар мен 

лақтар» 

Мақсаты :Балаларды 

ауыз біршілікке, 

татулыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту. Еңбекке 

баулу: Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Аминамен қысқы ауа-

райы  туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Ақ 

қояным»Мақсаты:Б

алаларды жылдам 

дыққа,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: 

Айзаға аюдың 

жүрісін қайталату. 

Еркін ойындар. 

бақылау.Балаларды 

байқағыштыққа 

баулу.Қимылды 

ойын: «Ақсерек-

көксерек»Мақсаты:

Балаларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа 

тәрбиелеу.Еңбекке 

баулу: Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Нұрхатпен 

жануарлар туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

қасиетті 

қалыптастырып,қоры

тынды жасай біліуге 

үйрету.Қимылды 

ойын: «Дауыстарын 

ажырат»Мақсаты:Бала

ларға жануарлардың 

дауыстарын қайталау 

арқылы тілдерін 

жаттықтыру. 

Жеке жұмыс: 

Кәусарға қос аяқтап 

секірту қимылын 

бекіту. 

Еркін ойындар. 

 

Серуенне

н оралу 

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

 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

   Нан-тамақтың атасы  Балаларды орындарына 



Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен 

тауысып ішуге 

қалыптастыру.  

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды 

дағдыға айналдыру. 

Ынтымақ-көптің 

батасы               

Тістем нанның 

қадірін                 

Тарыққанда білерсің 

 

отыруға жағдай 

жасау.Тамақты 

асықпай,төкпей ішуге 

дағдыландыру. 

 

 Түскі 

ұйқы 

Киімдерін біртіндеп 

шешуге талпын 

дыру.Ірі түймелерді 

ағытуды үйрету. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын  қадаға 

лау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Жеті 

лақ» ертегісін оқып 

беру. 

Балаларға тыныш, 

жайлы жатуларына 

жағдай жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Балаларға ертегі 

оқып беру.  «Түлкі 

мен ешкі» ертегісін 

оқу. 

Өз киімдерінің 

түймелерін ағытуға 

үйрету.«Не дәмді?» 

ертегісін оқып беру. 

Біртінде

п 

ұйқыдан 

ояту,сау

ықтыру 

шаралар

ы 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабан

дылықты болдырмау. 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылық ты 

болдырмау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Суреттер қарау:      

Жануарлардың 

суреті бойынша 

әңгіме 

 Қимылды ойын:          

«Аққоян» 

Мақсаты:Балалар ды 

достыққа 

           Д\ойын:                    

«Төлдерін 

тап»Мақсаты: 

Берілген 

Қимылды ойын:          

«Сұр көжек» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

Үстел-үсті театры:  

«Бауырсақ» ертегісі  

Мақсаты:Балаларды 

ертегі кейіпкерлерін 



құрау.Мақсаты:Бал

алардың сөздік 

қорларын 

дамыту,өзара әңгіме 

лесуге үйрету. 

 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату.        

 

жануарлардың 

суреттеріне қарай 

төлдерін тауып 

орналастыру. 

тәрбиелеу. Жүгіру 

арқылы балалар дың 

денелерін ширату.        

сомдай білуге 

тәрбиелеу. 

Баланың 

жеке даму 

картасын

а сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Әсемгүлге 

жануарлар 

туралытүсінік беру. 

Нұрхатқа «Мен 

бастаймын,сен аяқта» 

ойынын ойнату. 

Сардарға 

жануарлардың азығы 

туралы әңгіме 

айтқызу. 

Аяжанға жануарлар 

туралы жұмбақ 

жасыру. 

Радмирге жануарлар 

туралы тақпақ айтқызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы қысқы ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Қысқы ауа-райы туралы түсінік беру.Қыста күн салқындап адамдар қалың киінетінін түсіндіру.    

Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қарды сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып аспан  дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбатта

су 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Балалардың 

жетістіктері туралы 

әңгімелесу 

Ата-ана сұрақтарына 

жауап беру.Демалыс 

күндерін жақсы 

өтулеріне тілек білдіру. 



Қаңтар айының III апта 17.01.2022-21.01.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Қысқы табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Қыстап қалатын құстар» 

 Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі және оның ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту.Қыстап қалатын құстар туралы 

түсінік беру.Құстарға қамқорлық жасауға баулу. 

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 

 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту.  

Ойындар,ү

стел 

үсті,сауса

қ және 

т.б. 

Қимылды ойын: 

«Айдарлы –мекиен 

тауық»      

Мақсаты:Балапандарды

ң жүрісін салу арқылы 

балалар дың  қимыл-

қозға лысын дамыту. 

Жұмбақтар 

жасыру: 

Мақсаты:Жұмбақтың 

шешуін табуға 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Құс болып 

ұшамыз»    

Мақсаты: Құстар ды 

ажырата білуге 

дағдыландыру. 

Қимылды ойын:  

«Ұшты-ұшты»   

Мақсаты:Балаларды 

жылдам 

дыққа,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Балапандарын тап»                      

Мақсаты: Берілген 

суретке қарап 

балапандарын атай 

білуге үйрету. 

Таңертеңг

і 

жаттығу 

                                                                  Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                                            «Қанат қағу » 

                        Аяқтың арасын сәл ашып, қолды жоғары төмен көтеріп сылдырмақты сылдырату. 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарыңыз дәмді 

болсын!  

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

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын:  

«Ұшты,ұшты» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа,мықтыл

ыққа баулу. 

Саусақ жаттығуы:  

«Құстар қанат 

қағады»  

Мақсаты:Құс қана 

тының қағысын 

қайталау арқылы 

балалардың қолдарын 

жаттықтыру. 

Дидактикалық 

ойын: «Ненің 

баласы?»  

Мақсаты: 

Балаларды құстарды 

ажырата 

білуге,қамқорлық 

жасауға баулу. 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» 

Мақсаты:Балаларға 

берілген құстардың 

суреттерінің 

жартысын тауып 

орналастыру. 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшты» 

Мақсаты:Бала ларды 

шапшаңдыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: «Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Шеңбер 

бойымен қол ұстасып 

жүру,бағытты өзгертіп 

жүру.Мінбеге өрмелеу. 

        

 2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  Тақырыбы: 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Құстар» 

Мақсаты:Балаларды 

қыстайтын құстармен 

таныстыру.(торғай,қар

ға,шымшық,көгершін)

.Балалардың қыс 

мезгіліндегі 

құстардың 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру.Жан-жаққа 

жүру.Орнынан 

ұзындыққа 

секіру.Екі қолмен 

допты еденге 

ұру.Кедергілі 

жазықтың бетімен 

1.Б.Б.С: 

«Таным». 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: 

«Құстар ұясы» 

Мақсаты:Дене 

көлеміне қарай 

құстарды 

ұяшықтарға 

орналастыру қимыл 

әрекеттерін 

таныстыру.Балапанда

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру.Жан-жаққа 

жүру.Орнынан 

ұзындыққа 

секіру.Шеңберден 

шеңберге аттау. 

 

 



«Құстар» 

Мақсаты: Балаларға 

құстардың сыртқы түрі 

мен дене мүшелерін 

атауды қалыптастыру.   

Дид. ойын «Тез жауап 

бер» 

 

тіршілігі,дағдылары,қ

орегі туралы 

білімдерін кеңейту.  

 

 

 

еңбектеу. 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: «Қағаз 

бетіне шар салу» 

Мақсаты:Қағаз 

бетіне шар 

салу.Дөңгелектеу 

мен ұзын ирек жіпті 

салуды үйрету.  

 

рды ретімен 

орналастыру арқылы 

баланың қол 

қимылын дамыту.   

Дид. ойын : 

«Балапандарын тап» 

 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы: 

«Сылдырмақты 

серуен» 

Мақсаты:   

Музыканы тыңдап 

ырғақты сезіне  

білуге баулу,ән айту 

іскерлігін 

дамыту.Сылдырмақт

ы ырғақты сезіне 

білугежаттықтыру. 
 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  «Музыка» 

Тақырыбы: 

«Сылдырмақты 

серуен» 

Мақсаты: 

Музыканы тыңдап 

ырғақты сезіне  білуге 

баулу,ән айту 

іскерлігін 

дамыту.Сылдырмақты 

ырғақты сезіне 

білугежаттықтыру. 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен Қысқы құс ұясын 

бақылау:  

Мақсаты: Байқағышты

қ қасиетті 

Қар ұшқындарын 

бақылау 

Мақсаты: Балаларға 

қар ұшқынының 

Мұз сүңгісін 

бақылау 

Мақсаты:Балалар ға 

мұздың қасиеті 

Қысқы табиғатты 

бақылау 

Мақсаты: 

Балаларды сурет 

Мезгілдік 

ауысымдағы 

қырауларды 

бақылау:  



қалыптастырып,іске 

баға беріп,қорытынды 

жасай білуге 

үйрету.Құстарға 

қамқорлық жасауға 

баулу. 

Қимылды ойын: 

«Ұшты,ұшты»  

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа,ұқыптыл

ыққа тәрбиелеу. 

Еңбек:Құстарға ұя 

жасау. 

 

Жекежұмыс:Ахмадпе

н «Құстар » тақырыбы 

бойынша әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

қалай пайда 

болатынын түсіндіру, 

балаларды 

байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын:  

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: Балалард

ың денелерін ширату, 

көңілдерін көтеру. 

Еңбек: Аула 

сыпырушыға қар 

сыпыруға көмектесу. 

Жеке 

жұмыс:Нұрмұханбе

тпен сурет бойынша 

әңгіме айту. 

Еркін ойындар. 

туралы мол түсінік 

беру.Байқағыштық 

қасиетті 

қалыптастыру. 

 

Қимылды ойын: 

«Бұл қандай 

құс?»Мақсаты:Белгіл

і бір ерекшеліктеріне 

қарай құстарды 

суреттеуге 

үйрету.Еңбек:Талдар

дың түбін қармен 

көму. 

Мақсаты:  

Балаларды 

қамқорлыққа, 

тазалыққа баулу. 

Жеке жұмыс: 

Айназға қыс туралы 

тақпақ жаттату. 

Еркін ойындар. 

бойынша әңгіме 

құрауға 

дағдыландыру.Қыста

п қалатын құстар 

туралы түсініктерін 

кеңейту.      

Қимылды ойын:  

«Жапалақ» 

Мақсаты: Балаларға 

әртүрлі қимылдар 

жасату арқылы 

денелерін ширату, 

көңілдерін көтеру. 

Еңбек: Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке 

жұмыс:Сайдаға 

сурет бойынша 

әңгіме айтуды 

үйрету. 

Еркін ойындар. 

 

 

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып 

түсіндіру.Қырау 

түскен ағашты 

бақылау. 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшты» 

Еңбек :Ауладағы 

қарды сыпыру. 

Мақсаты:  

Бір біріне кедергі 

келтірмей жұмыс 

жасауға үйрету. 

 

Жеке жұмыс: 

Нұрдарияға «Қыс 

келді » тақырыбы 

бойыншаәңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Серуенне

н оралу 

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



Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

 

Нан қиқымын 

шашпаңдар,                            

Жерде жатса 

баспаңдар.  Теріп 

алып қастерлеп,    

Торғайларға 

тастаңдар. 

 

Балаларға өз орын 

дарына отыруға жағдай 

жасау. Тамақты 

асықпай ішуді үйрету. 

 

 

 

 

Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақтан соң 

алғыс айтуды 

қалыптастыру. 

 

 

Тамақты асықпай,төк 

пей ішуді қалыптас 

тыру.Астарыңыз 

дәмді болсын. 

 

 

 

Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақ қиқымын 

жерге түсірмеуге 

дағдыландыру.. 

 

 

 Түскі 

ұйқы 

Киімдерін шешіуге 

талпындыру, ірі 

түймелер мен 

сырмаларды ағытуды 

үйрету.  

 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын қадағалау. 

Жағымды жағдай 

жасау.  

                                                       

Аудио «Бесік жыры» 

Киімдерінің үлкен 

түймелерін өздері 

ағытуға үйрету. 

Төсектеріне жатуға 

көмектесу. 

Балалардың 

шешініп,киімдерін 

реттеп,шкафтарына 

салуды үйрету.       

Бесік жырымен 

ұйықтату. 

Киімдерін шешіуге 

талпындыру, ірі 

түймелер мен 

сырмаларды ағытуды 

үйрету.  

 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сау

ықтыру 

шаралары 

Ояну, отырып  

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

 

 

Тәрбиеші: 

Түс мезгілі, түс мезгілі. 

Балапандар ұйқыға 

кірісті. 

Балапандар көреді 

түсті, 

Ғажайып сиқырлы 

әлемді. 

Балалар ұйқыдан 

оянады. 

Біртіндеп 

ояту.Отырып 

ұйқыларын 

ашу,жаттығулар 

жасау.Киімдерін 

киіуге жағдай жасау. 

Ояну.Ортопедиялық 

жол бойымен 

жүргізу,жалпақ 

табандылықты 

болдырмау. 

Біртіндеп 

ояту.Қолдың және 

аяқтың бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды 

орындау. 



Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Қимылды ойын:  

«Жапалақ» 

Мақсаты: Балаларға 

әртүрлі қимылдар 

жасату арқылы 

денелерін ширату, 

көңілдерін көтеру. 

 

Дидактикалық 

ойын:  «Ненің 

баласы?»  Мақсаты: 

Балаларды құстарды 

ажырата 

білуге,қамқорлық 

жасауға баулу. 

  Қимылды ойын:                     

«Ұшты,ұшты» 

Мақсаты:Қол 

қимылдары арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру. 

Қимылды 

ойын:«Бұл қандай 

құс?»Мақсаты:Белгі

лі бір 

ерекшеліктеріне 

қарай құстарды 

суреттеуге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын:  «Айдарлы –

мекиен тауық»      

Мақсаты:Балапандар

дың жүрісін салу 

арқылы балалар дың  

қимыл-қозға лысын 

дамыту. 

Баланың 

жеке даму 

картасын

а сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Махмудқа қыстайтын 

құстар туралы түсінік 

беру. 

Аянатқа құстар 

туралы тақпақ айтқызу 

Кәусарға қыс мезгілі  

бойынша әңгіме 

айтқызу. 

Азизаға қысқы ауа 

райы туралы түсінік 

беру. 

Әсемгулге құстардың 

суреті бойынша әңгіме 

айтқызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуен Балабақшаның ауласындағы талдарды  бақылау.  

Мақсаты:Ауладағы талдарды ажыратуға үйрету, қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру. 

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

Ата-аналардың 

сұрақтарына жауап 

беру. 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға тілек 

білдіру. 

Ата –аналармен 

балалар туралы 

әңгімелесу. 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 



сұхбатта

су 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қаңтар айының IV апта 24.01.2022-28.01.2022 аралығындағы «Айгөлек» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Қысқы табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Қысқы табиғат ерекшеліктері» 

 Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі және оның ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту. Қысқы табиғаттың 

құбылыстары туралы түсінік беру.Қыс мезгілінің сықырлаған аязымен, жауған қарымен ерекше екенін түсіндіру.  

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі 

24.01.2022 

Сейсенбі 

25.01.2022 

Сәрсенбі 

26.01.2022 

     Бейсенбі   

27.01.2022 

         Жұма                             

    28.01.2022 

Балалард

ы  

қабылдау

. 

Ата-

аналарме

н 

әңгімелес

у 

 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту.  

Ойындар,

үстел 

үсті,саус

ақ және 

т.б. 

Қимылды ойын: 

«Сырғанақ 

тебеміз»Мақсаты:Қ

имыл қозғалыс 

арқылы балалардың 

бұлшық еттерін 

жаттықтыру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Аққала құрастыру» 

Мақсаты:Бала ларды 

байқампаз 

дыққа,тапқырлыққа 

баулу. 

Суретпен әңгіме: 

«Қыс қызығы» 

тақырыбы бойынша 

суретпен  әңгіме 

құрастыру. 

Мақсаты:Сурет 

бойынша өз ойларын 

еркін айтуға 

дағдыландыру. 

Қимылды ойын: 

«Қар атыспақ» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа,татулы

ққа баулу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Үлкен шана»  

Мақсаты:Балаларды 

байқампаздыққа,тапқы

рлыққа баулу. 



Таңертең

гі 

жаттығ

у 

                                                             Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                                         Орындықпен 

Қолдарын көтеріп,отырып тұрады.Орындыққа отырып,аяқтың арасын сәл ашып қолдарын тізеге қояды.Қолды алға 

созып,алақанды көтеріп қайтадан түсіру.(4рет) 

Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.                            

Астарыңыз дәмді болсын!  

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

Ұйымдас

тырылға

н оқу 

қызметін

е 

дайынды

қ 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» 

Мақсаты:Балаларға 

берілген қыстың 

суреттерінің 

жартысын тауып 

орналастыру. 

Қимылды ойын: 

«Сырғанақ тебеміз» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу 

Балаларға қыс 

мезгілі туралы 

тақпақ айтқызу. 

Мақсаты: Балаларға 

тақпақты асықпай 

айтуға дағдыландыру. 

Қимылды ойын:  

«Қар атыспақ» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

Дидатикалық ойын: 

«Аққала құрастыру» 

Мақсаты:Бала 

ларды шапшаң 

дыққа, ұқыптылы қа 

тәрбиелеу. 

Мектепк

е дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

ирелеңдеген баудың 

бойымен еркін жүру. 

Шағын топпен 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:         

«Табиғаттағы 

маусымдардың 

ауысуы» 

Мақсаты: 

Табиғаттағы 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жұптасып 

жүру,ирелеңдеген 

баудың бойымен еркін 

жүру.Шағын топпен 

1.Б.Б.С: 

«Таным». 

Ұ.О.Қ:Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Қоршаулар». 

Мақсаты:Түрлі 

материалдардан үй  

жануарларына биік 

және аласа қоршаулар 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жұптасып 

жүру,ирелеңдеген 

баудың бойымен 

еркін жүру.Шағын 



жүгіру. Таспадан 

секіру.             

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:             

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:   

«Қысқы табиғат» 

Мақсаты: Сурет 

бойынша әңгімелеу. 

Қыстағы табиғат 

көрінісі бар суретті 

қолдану.Ойнау 

барысында 

байланыстырып 

сөйлеуге жат 

тықтыру.Заттардың 

бейнесін қарапайым 

түрде бейнелеу.  

маусымдардың 

ауысуын (көктем, жаз, 

күз,қыс) және олардың 

ерекшеліктерін байқау 

(қыста күн суық,қар 

жауады;жазда ыстық, 

күннің көзі жылуын 

шашады; көктемде 

сүңгілер ериді, 

жылғалардан су ағады, 

жапырақтар бүршік 

жарып шығады; күзде 

жел соғады ,жаңбыр 

жауады, жапырақтар 

сарғайып түседі) Жыл 

мезгілдерін белгілері 

бойынша 

ажыратып,оларды 

атау. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Әсем 

моншақтар»  

Мақсаты:Сазбалшық

ты өздігінен илей 

жүгіру.Таспадан 

секіру. Жол бойымен 

еңбектеу.            

 

 2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:   «Сурет салу»  

Тақырыбы:     «Шар 

салу» 

Мақсаты: Құм 

бетінде шарды 

салу.Дөңгелектеу мен 

ұзын ирек жіпті 

салуды үйрету.  

 

мен қораларды құруды 

үйрету.  

 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Сылдырма

қты серуен 

Мақсаты: 

Музыканы тыңдап 

ырғақты сезіне  білуге 

баулу,ән айту 

іскерлігін 

дамыту.Сылдырмақты 

ырғақты сезіне білуге 

жаттықтыру. 

 

 

 

 

топпен жүгіру. 

Таспадан секіру.Жол 

бойымен 

еңбектеу.Еңіс 

тақтайдың үсімен 

жүру.        



алуын,бірдей және 

түрлі көлемді 

шарлардан әсем 

моншақтар жасауын 

пысықтау.  

Серуенге 

дайынды

қ 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен Мұзды бақылау:  

Мақсаты: Балаларға 

мұздың қасиеті 

туралы түсінік 

беру.Байқағыштық 

қасиетті 

қалыптастырып,іске 

баға 

беріп,қорытынды 

жасай білуге үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Қар жинау» 

Мақсаты: 

Балаларды 

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

 Еңбекке баулу: 

Тәрбиешімен бірге 

мұз жолын жасау. 

Қар ұшқындарын 

бақылау 

Мақсаты:Балаларды 

қар ұшқынын қалай 

пайда 

болатынын,сонымен 

қатар балаларды 

байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын:  

«Ақ қояным» 

Мақсаты:Қимыл 

қозғалыстар арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру. 

Еңбек баулу: Аула 

сыпырушыға қар 

сыпыруға көмектесу. 

Жеке 

Мұз сүңгісін бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

мұздың қасиеті туралы 

мол түсінік 

беру.Байқағыштық 

қасиетті 

қалыптастыру.     

Қимылды ойын: 

«Аққала 

жасау»Мақсаты:Қим

ыл қозғалыстар арқы 

лы балалардың 

бұлшық еттерін 

жаттықтыру. 

Еңбекке баулу: 

Талдардың түбін 

қармен көму. 

Жеке жұмыс: 

Азизаға қыс туралы 

Бұтақтарды 

бақылау. 

Мақсаты: Бұтақтар 

туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Қар тасимыз» 

Мақсаты: 

Балаларды 

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

Еңбекке баулу: 

Балалармен бірге 

сынған бұтақтарды 

кесіп алу. 

Жеке 

жұмыс:Аянатқа 

аюдың жүрісін 

салып,қорбаңдап 

Қысқы табиғатты 

бақылау. 

Мақсаты:Балалардыс

уретбойыншаәңгімеқұ

рауғадағдыландыру; 

Қимылды ойын:  

«Сұр қоян жуынып 

жатыр» Мақсаты: 

Балаларды 

шапшаңдыққа,ұқыпты

лыққа  баулу. 

Еңбекке баулу: Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке 

жұмыс:Айлинмен 

сурет бойынша әңгіме 

айту. 

Еркін ойындар 



Жеке 

жұмыс:Әдемімен 

«Қар » тақырыбы 

бойынша әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

жұмыс:Каусармен 

сурет бойынша әңгіме 

айту. 

Еркін ойындар. 

тақпақ жаттату. 

Еркін ойындар. 

жүруді үйрету. 

Еркін ойындар. 

 

 

 

 

Серуенн

ен оралу 

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

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени тамақтануға  

үйрету. 

Тамақты асықпай 

,төкпей ішуді 

қалыптастыру.Нан 

қиқымын жерге 

түсірмеуге үйрету. 

 

 

Балаларға өз 

орындарына 

отыруларына жағдай 

жасау.Тамақты асықпай 

ішуді үйрету.  

 

 

Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақтан соң 

алғыс айтуды 

қалыптастыру. 

Тамақты асықпай, 

төкпей ішуді 

қалыптастыру.Тамақ

қиқымын жерге 

түсірмеуге үйрету. 

 

Балаларға өз 

орындарына 

отыруларына жағдай 

жасау.Тамақты 

асықпай ішуді үйрету.

  

 

 Түскі 

ұйқы 

Киімдерін шешіуге 

талпындыру, ірі 

түймелер мен 

сырмаларды 

ағытуды үйрету.  

Балалардың тыныш 

ұйықтауын қадағалау. 

Жағымды жағдай 

жасау.  «Бесік жыры» 

әнімен ұйықтату. 

Киімдерін өздері 

шешіп,бүктеп 

шкафтарына салуды 

үйрету.«Әлди,әлди,бөп

ешім» әнін тыңдау 

 

Киімдерін шешуге 

көмек 

беру.Балалардың 

тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын қадағалау. 

Жағымды жағдай 

жасау. 

Біртінде

п 

ұйқыдан 

ояту,сау

Ояну, отырып  

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті және 

Біртіндеп ояту.Отырып 

ұйқыларын 

ашу,жаттығулар 

жасау.Киімдерін киіуге 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақ 

табандылықты 

Ояну.Ортопедиялық 

жол бойымен 

жүргізу,жалпақ 

табандылықты 

Ояну, отырып  

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 



ықтыру 

шаралар

ы 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

 

жағдай жасау. болдырмау болдырмау. жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Қимылды 

ойын:«Күн мен 

жел»Мақсаты: 

Балаларды 

ептілікке,ұқыптылық

қа тәрбиелеу. 

Сюжетті-рөлдік 

ойын«Аққала» 

Мақсаты:Кейіпкерле

рдің рөлін сомдауға 

үйрету. 

 

           Д\ойын:                     

«Мұз қандай?» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Қ\ойын:               

«Қар атыспақ» 

Мақсаты: Қимыл 

қозғалыстары 

арқылы балалардың 

бұлшық еттерін 

жаттықтыру. 

Қимылды ойын:      

« Шаңғы тебеміз» 

Мақсаты: іс-

қимылды қайталай 

алуға дағдыландыру, 

балаларды ептілікке, 

ұқыптылық қа 

тәрбиелеу. 

Баланың 

жеке 

даму 

картасы

на сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Ахмадқа қысқы ауа 

райы туралы түсінік 

беру. 

Ратмирге қар туралы 

тақпақ айтқызу 

Сайдаға мұздың суреті 

бойынша әңгіме 

айтқызу. 

Нұрдарияға қыс  

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Нұрхатқа қардың 

суретін салғызу. 

Серуенге 

дайынды

қ 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуенде

у 

Балабақшаның ауласындағы жауған қарларды  бақылау.   

Шеңберге тұрып  қар дегенде тұрамыз,мұз дегенде отырамыз. 



Балалард

ың үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбатт

асу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға тілек 

білдіру. 

Ата –аналармен 

балалар туралы 

әңгімелесу. 

Балалардың көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ақпан айының I апта 31.01.2022-04.02.2022  аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Ғажайып әлем» 

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

дағдыларын қалыптастыру. 

Күн   

тәртібі  

Дүйсенбі 

31.01.2022 

Сейсенбі 

01.01.2022 

Сәрсенбі 

02.01.2022 

Бейсенбі  

03.01.2022 

 

            Жұма 

04.01.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,ү

стел 

үсті,сауса

қ және 

т.б. 

Қимылды 

ойын:«Қар 

жинау»Мақсаты:Ба

лаларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі ойындар 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты:Балаларды 

суретке қарап әңгіме 

айтуды үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Өз орнын тап» 

Мақсаты:Балаларды 

ұқыптылыққа,достық

қа тәрбиелеу.   

Қимылды ойын: 

«Шанамен сырғана» 

Мақсаты:Балаларды 

шанамен сырғанау 

арқылы денелерін 

ширату. 

Дидактикалық ойын: 

«Қысты 

тап»Мақсаты:Балалар

ды 

жылдамдыққа,ұқыптыл

ыққа тәрбиелеу. 

Таңертеңг

і 

жаттығу 

                                                                    Таңертеңгі жаттығу кешені.  

«Қол орамалмен»Қол орамалды көрсету.Қол орамалмен екі қолды төмен ұстап тұру.Қол орамалды төмен ұстап 

тұру.Қол орамалды жоғары көтеру,төмен түсіру.4-5 рет  

 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі  

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді 

болсын!  

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

  

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

Жұмбақ шешейік: 

Мақсаты:Балаларды 

жұмбақтың жауабын 

табуға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Аққала» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа,жинақыл

ыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: «Суық қой» 

 Мақсаты: 

Балаларды 

жылдамдыққа,достық

қа тәрбиелеу. 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» Қыстың 

суретін құрастыру. 

Мақсаты: Балалар 

ды ұқыптылыққа 

шапшаңдыққа, 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: «Қар 

жинау»Мақсаты: 

Балаларды мезгілге 

сай киінуді  үйрету. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Баяу,жыл

дам адымдап 

жүру.Құрсаудан 

құрсауға екі аяқтап 

секіру.Үстел 

астымен нысанаға 

дейін еңбектеу.      

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Су 

қасиеті» 

Мақсаты:Тұрмыста 

судың қолданысы 

туралы 

білу(төгіледі,жылы-

суық,суда 

шомылады,сумен 

жуынады,сумен кір 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Баяу,жылдам 

адымдап 

жүру.Құрсаудан 

құрсауға екі аяқтап 

секіру.Үстел астымен 

нысанаға дейін 

еңбектеу. Екі қолмен 

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: «Балық 

аулау» 

Мақсаты:Балықты 

аумен судан аулап 

алуды үйрету арқылы 

қолдың қимыл 

әрекеттерін дамыту  

Дид. ойын : «Бұл 

қандай?» 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Баяу, 

жылдам адымдап 

жүру.Екі қолмен 

нысанаға допты 

лақтыру.Қолын 

жоғары көтеріп тақтай 

үстімен жүру.   



   

 2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  

Тақырыбы:«Табиға

т құбылыстары» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстары 

күн,қар,жел туралы 

түсінік беру.Заттар 

дың қасиеттерін сөз 

тіркесінде,сөйлемде 

айту мен дыбыстар 

ды дұрыс айтуды 

жетілдіру. 

 

жуады және т.б) 

табиғаттағы 

су(жылғалардан су 

ағады,сүңгілер,өзен,тоғ

ан ериді. 

 

нысанаға допты 

лақтыру.         

    Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Машина 

дөңгелектері» 

Мақсаты:Таңбалап 

басу арқылы машина 

дөңгелектерін 

таңбалап  басып алу. 

  

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: Қыс 

қызығы әні 

Мақсаты:Қыс 

қызығы әнін 

тыңдауға және оның 

мазмұнын 

түсінуге,әнді әсерлі 

етіп айтуға үйрету 

    
 

 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: Қыс 

қызығы әні 

Мақсаты:Қыс қызығы 

әнін тыңдауға және 

оның мазмұнын 

түсінуге,әнді әсерлі 

етіп айтуға үйрету. 
 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Мезгілдік 

ауысымдағы 

қырауларды 

бақылау: 

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып 

түсіндіру.Қырау 

түскен ағашты 

Қысқы табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

қысқы табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Аққала» 

Мақсаты :Балаларды 

ауыз 

Мұзды бақылау: 

Мақсаты:Балаларға 

мұз туралы түсінік 

беру.Мұздың қалай 

пайда болатынын 

түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Қар 

жинау»Мақсаты:Бал

Қардың жауғанын 

бақылау:   

Мақсаты: 

Қар туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Табиғатқа 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

Бұлтты бақылау: 

Мақсаты: 

Балалардың бұлт 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Қар жинау» 



бақылау. 

Қимылды 

ойын:«Суық қой» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп 

ойнауға үйрету.          

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу 

 Жеке жұмыс: 

Айназға  қыс туралы 

тақпақ 

жаттату.Еркін 

ойындар 

 

 

 

 

біршілікке,татулыққа 

тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту.              

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға  

көмектесу 

Жеке жұмыс: 

Аминамен қысқы ауа-

райы  туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

аларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу 

Жеке жұмыс: 

Махмудқа қос 

аяқтап секірту 

қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін 

ширату.Еңбекке 

баулу: Сынған 

бұталарды жинау                  

Жеке жұмыс: 

Сардармен қыс  

мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

 

 

 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып 

көмектесу.Жеке 

жұмыс:Аянатпен 

ысқы табиғат құбы 

лыстары  бойынша 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Серуенне

н оралу 

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

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 



Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.  

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды дағдыға 

айналдыру. 

 

Тамаққа отырар 

кезде асықпай өз 

орындарына отыруға 

жағдай жасау. 

Астарыңыз дәмді 

болсын. 

 

Тамақты оң 

қолмен,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 Түскі 

ұйқы 

Киімдерін біртіндеп 

шешуге талпын 

дыру.Ірі түймелерді 

ағытуды үйрету. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын  қадаға 

лау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Үш 

аю» ертегісін оқып 

беру. 

Балаларға 

тыныш,жайлы 

жатуларына жағдай 

жасау. «Бесік жыры» 

әнімен ұйықтату. 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Киімдерін шешіп, бүк 

теп шкафтарына  

салуды үйрету. 

Тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

«Әлди,әлди 

бөпешім» әнімен 

ұйықтату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сау

ықтыру 

шаралары 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабанд

ылықты болдырмау. 

Түйіршікті және 

жұмсақжолақшаларм

ен жүру. 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу.Төсектен тұрып 

түйіршекті жұмсақ 

жолақтармен жүруді 

үйрету. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Суреттер қарау:      

Қыстың суреті 

бойынша әңгіме 

құрау.Мақсаты:Балала

 Қимылды ойын:    

«Мәсінің сыңарын 

тап» 

Мақсаты:Балалар 

           Д\ойын:      

«Ақшақарды  

киіндір» Мақсаты: 

Берілген 

Қимылды ойын: 

«Аққала»  

Мақсаты: : Аққала 

туралы түсініктерін 

   Д/ойын: «Суретті 

құрастыр»Мақсаты: 

Берілген суретке қарап 

қыстың суретін 



рдың сөздік қорларын 

дамыту,өзара 

әңгімелесуге үйрету. 

 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы балалардың 

денелерін ширату.        

 

ақшақардың 

суретіне қысқы 

киімдер ді 

жабыстыру арқы лы 

, ақшақарды 

киіндіру. 

кеңейту,жылдам 

жүру арқылы 

денелерін ширату. 

 

құрастыру. 

Баланың 

жеке даму 

картасын

а сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Аянатқа қысқы табиғат 

туралы түсінік беру. 

Каусарға қыс туралы 

тақпақ айтқызу. 

Нұрмұханбетке 

қысқы табиғат 

туралы әңгіме 

айтқызу. 

Ахмадқа  қысқы 

киімнің суретін 

құрастыру. 

Айназға қысқы қардың 

суретін салғызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы қысқы ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Қысқы ауа-райы туралы түсінік беру.Қыста күн салқындап адамдар қалың киінетінін түсіндіру.   

Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қарды сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға қыста қар жауып аяз болатынын   түсіндіру.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбаттас

у 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға тілек 

білдіру. 

 



Ақпан айының II апта 07.02.2022-11.02.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Көліктер» 

 Мақсаты: Көліктер туралы түсініктерін кеңейту.Көліктердің түрлерімен таныстыру,аттарын атай білуге 

дағдыландыру.Көліктің адамға қажеттілігін түсіндіру. 

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі 

07.02.2022 

Сейсенбі 

08.02.2022 

Сәрсенбі 

09.02.2022 

Бейсенбі                  

10.02.2022         

Жұма  

11.02.2022                                                                                                                

Балаларды 

қабылдау.Ат

а-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту.  

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Үстел үсті ойыны:       

«Мозайка» 

Мақсаты: Көліктердің 

бөліктерін дұрыс 

табуға үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Велосипед тебеміз»     

Мақсаты: 

Балаларды 

ептілікке,шапшаңдық

қа баулу. 

Дидактикалық 

ойын:         

«Бағдаршамның 

белгілерін ата» 

Мақсаты: 

Көліктердің атауын 

дұрыс атауға баулу. 

Дидактикалық 

ойын:«Өз көлігіңе 

отыр» 

Мақсаты: Көліктерді 

ажырата білуге 

үйрету. 

 

Қимылды ойын: 

«Машина 

айдаймыз»Мақсаты: 

Балаларға достық 

қарым-қатынас 

орнату. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 Таңертеңгі жаттығу кешені 

«Қол орамалмен» 

Қол орамалды көрсету.Қол орамалмен екі қолды төмен ұстап тұру.Қол орамалды төмен ұстап тұру.Қол орамалды 

жоғары көтеру,төмен түсіру.4-5 рет 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.                            

Астарыңыз дәмді болсын!  

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

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» 

Мақсаты:Көліктердің 

суреттерінің 

жартысын тауып 

орналастыру. 

Қимылды ойын: 

«Көлікті аяқа» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Балаларға көлік 

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Мақсаты:Балалар 

дың есте сақтау 

қабілеттерін 

дамыту. 

Дидактикалык 

ойын: 

«Өз көлігіңді тап» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу 

Саусақ жаттығуы: 

«Қуыр,қуыр 

қуырмаш»    

Мақсаты:Қимыл 

қозғалыс арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Әртүрлі 

қарқынмен жүру, 

жүруден жүгіруге 

және керісінше 

ауысу.Орыннан ұзын 

дыққа секіру.Екі қол 

мен допты еденге ұру. 

 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Жануарлардың 

ерекшеліктері» 

Мақсаты:Өздеріне 

тән сипаттық 

ерекшеліктерін бөліп 

көрсету (әтештің 

айдары әдемі,қоянның 

құлақтары ұзын,аю 

үлкен,оның құлақтары 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Әртүрлі 

қарқынмен 

жүру,жүруден жүгір 

уге және керісінше 

ауысу.Орыннан 

ұзын дыққа 

секіру.Екі қол мен 

допты еденге ұру.2. 

1.Б.Б.С: 

«Таным». 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Машинаны 

құрастыру» 

Мақсаты: Ірі 

конструктор 

бөлшектерінен 

машинаны 

құрастыруды 

үйрету.1.Амандасу 

2. Машина туралы 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Әртүрлі 

қарқынмен 

жүру,жүруден жүгір 

уге және керісінше 

ауысу.Екі қол мен 

допты еденге ұру. 

Орында баяу айналу. 



2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 

Мақсаты:Көліктің 

түрлерімен 

таныстыру, атай білу 

ге дағдыландыру, 

содан соң көліктердің 

түрлі қозғалыстағы 

суретті карточкаларды 

немесе слайдтарды 

көрсетеді        

кішкентай және 

құйрығы 

жоқ,әтештің,мысықты

ң,иттің қандай дыбыс 

шығаратынын білу). 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Жалаушалар мен 

шамдар» 

Мақсаты:Фланграфта 

жіпке жалаушалар мен 

шамдарды 

алмастырып,орналаст

ыруды үйрету.  

 

 

 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Машина 

дөңгелектері» 

Мақсаты: Таңбалап 

басу арқылы 

машина 

дөңгелектерін 

таңбалап басып 

салу.  

 

айту. 

3. Видео материал 

машина.   

4.Суретпен жұмыс: 

Машинаның суреттері 

5. Сергіту сәті. 

6.Қорытындылау. 

7 Мадактау. 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: :Музыка 

Тақырыбы: 

«Табиғат 

құбылысының 

дыбысын тыңдау» 

Мақсаты: Музыканы 

есту қаблетіне  

баулу.Әнді 

орындаушылық 

қаблетін  ояту,әуенді 

сезәну,ырғақты 

ажырата білуге баулу. 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Мұзды бақылау  Қар ұшқындарын Көшедегі көліктер Мезгілдік қырауды Қардың жағанын 



Мақсаты: Балаларға 

мұздың қасиеті туралы 

түсінік 

беру.Байқағыштық 

қасиетті 

қалыптастырып,іске 

баға беріп,қорытынды 

жасай білуге үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Көлікті 

аяқта»Мақсаты:Балал

ардың қимыл 

қозғалысы арқылы  

көңілдерін көтеру. 

 Еңбекке 

баулу:Тәрбиешімен 

бірге мұз жолын жасау. 

Мақсаты:  

Тәрбиешімен  бірге су 

құйғышпен суды 

ұқыпты құюға баулу. 

Жеке 

жұмыс:Ахмадпен 

«Көліктер» тақырыбы 

бойынша әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

бақылау 

Мақсаты: 

Балаларды қар 

ұшқынын қалай 

пайда болатынын 

түсін діру. 

Қимылды ойын:  

«Велисипед тебеміз» 

Мақсаты: Балаларға

әртүрлі  қимылдар 

жасату арқылы 

денелерін ширату, 

көңілдерін көтеру. 

Еңбекке баулу: Аула 

сыпырушыға қар 

сыпыруға көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Сардармен көлік 

тердің адамға 

пайдасы туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

ді  бақылау: 

Мақсаты:Байқағышт

ық қасиетті 

қалыптастырып,іске 

баға 

беріп,қорытынды 

жасай  білуге үйрету.     

Қимылды ойын: 

«Жүргізуші» 

Мақсаты: Балаларды 

бір біріне соқтығыс 

пай,еркін жүруге 

үйрету. 

Еңбекке баулу: 

Талдардың түбін 

қармен көму. 

Мақсаты: Балаларды 

қамқорлыққа,тазалық

қа баулу. 

Жеке жұмыс: 

Нұрдарияға көлік 

тер туралы тақпақ 

жаттату. 

Еркін ойындар. 

бақылау:   

Мақсаты:Балаларға 

қыраудың қалай 

пайда болатын 

түсіндіру.Қырау 

түскен ағаштарды 

бақылау.Қимылды 

ойын: 

«Өз көлігіңе 

отыр»Мақсаты: Бал

алардың ойынға 

деген қызығу 

шылықтарын 

арттыру. 

Еңбекке баулу: 

Тәрбиешімен бірге 

мұз жолын жасау. 

Мақсаты:  

Тәрбиешімен  бірге 

су құйғышпен суды 

ұқыпты құюға баулу. 

Жеке жұмыс: 

Махмудпен 

«Көліктер » тақыр 

ыбы бойынша 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

бақылау 

Мақсаты: Балаларды 

қар ұшқынын қалай 

пайда болатынын, 

сонымен қатар 

балаларды 

байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын:  

«Машина айдаймыз» 

Мақсаты: Балаларға 

әртүрлі  қимылдар 

жасату арқылы 

денелерін ширату, 

көңілдерін көтеру. 

Еңбекке баулу: Аула 

сыпырушыға қар 

сыпыруға көмектесу. 

Жеке жұмыс: 

Нұрхатқа көліктердің 

суреті бойынша әңгіме 

айтуды үйрету. 

Еркін ойындар. 



Серуеннен 

оралу 

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

Түскі ас Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.   

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан 

соң алғыс айту.             

Бата 

Асың,асың,асыңа  

 Береке берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата-анаң жүрсін 

жаныңда 

Балаларды тамақты 

асықпай,төкпей 

ішуге дағдыландыру. 

Астарыңыз дәмді 

болсын! 

Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.   

 Түскі ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауларына жағдай 

жасау.«Қызыл телпек 

» ертегісін оқып беру. 

 

 

 

Киімдерін шешіуге 

талпындыру, ірі 

түймелер мен 

сырмаларды ағытуды 

үйрету.  

Балалардың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. «Түлкі 

мен қарға » ертегісін 

оқып беру 

 

 

 

 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

 

 

 

Киімдерін шешіуге 

талпындыру, ірі 

түймелер мен 

сырмаларды ағытуды 

үйрету. 

 

 

 

     

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауық

тыру 

шаралары 

Ояну, отырып  ұйқыны 

ашу. Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен жүруді 

дағдыландыру. 

 

 

Балаларға 

тыныш,жайлы 

жатуларына жағдай 

жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабан

дылықты болдырмау 

Балаларға 

тыныш,жайлы 

жатуларына жағдай 

жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабанд

ылықты болдырмау 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 



аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Қимылды ойын: 

«Көлікті аяқа» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, ұқып 

тылыққа тәрбиелеу 

Дидактикалык 

ойын: 

«Өз көлігіңді тап» 

Мақсаты:Балаларды 

көлік түрлерін ажыр 

ата білуге үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Көлікті 

аяқта»Мақсаты: 

Балаларды шапшаң 

дыққа, ұқыптылық 

қа тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын:         

«Бағдаршам» 

Мақсаты: Көліктер 

дің атауын дұрыс 

атауға баулу. 

Үстел үсті театры:       

«Бауырсақ» ертегісі 

Мақсаты: Балаларды 

ертегі кейіпкерлерінің 

рөлдерін сомдауды 

үйрету. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Азизаға көліктер 

туралы  тақпақ үйрету. 

Махмудпен көліктер 

туралы әңгімелеу. 

Сайдаға көліктер 

дің  суреті бойын 

ша әңгіме айтқызу. 

Ахмадқа «Мен 

бастаймын,сен аяқта» 

ойынын ойнату. 

Нұрмұханбетке 

көліктердің пайдасы 

туралы түсінік беру. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Қыстап қалатын құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,мұз дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға тілек 

білдіру. 

 

 

 

 

 



Ақпан айының III апта 14.02.2022-18.02.2022  аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Техника және біз» 

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

дағдыларын қалыптастыру.Адам өміріне техниканың пайдасы туралы түсінік беру. 

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 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі ойындар 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты:Балаларды 

суретке қарап әңгіме 

айтуды үйрету. 

Қимылды 

ойын:«Жүргізуші»Ма

қсаты:Балаларды 

жылдамдыққа,ұқып 

тылыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Кімнің құралы?» 

Мақсаты:Балаларды

ң танымдық 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру.   

Қимылды ойын: 

«Паравоз» 

Мақсаты:Балаларды 

бірінің артынан бірін 

жүргізу  арқылы 

денелерін ширату. 

Дидактикалық ойын: 

«Болады 

болмайды»Мақсаты: 

Ойлау қабілеттерін 

дамыта отырып сөздік 

қорларын молайту. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                                    Таңертеңгі жаттығу кешені.  

«Зырылдауық»Қолды екі жаққа созып,қайтадан кеуде тұсына әкеледі.Зырылдауықты бірінен соң бірі 

кезекпензырылдатып,қайтадан жаттығуды қайталайды.  

 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі  

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді 

болсын!  

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

  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын: 

«Паравоз» 

Мақсаты:Балаларды 

бірінің артынан бірін 

жүргізу  арқылы 

денелерін ширату. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Кімнің құралы?» 

Мақсаты:Балалардың 

танымдық 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру.  

Саусақ жаттығуы:  

«Қуыр,қуыр,қуырм

аш»             

Мақсаты: Қимыл 

қозғалыстар арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру. 

Үстел үсті ойыны: 

«Көліктер» 

Көліктердің суретін 

құрастыру. 

Мақсаты: Балалар 

ды ұқыптылыққа 

шапшаңдыққа, 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Болады 

болмайды»Мақсаты:

Ойлау қабілеттерін 

дамыта отырып сөздік 

қорларын молайту. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Әртүрлі 

қарқынмен 

жүру,жүруден 

жүгіруге және 

керісінше 

ауысу.Орнынан 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Пияздың өсуін 

бақылау» 

Мақсаты:Жасыл сабақ 

тар қарастыру,құрдаста 

рмен және ересектер 

мен алған әсерлері тур 

алы әңгімелесу,жаңадан 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру,жан

-жаққа жүру.Аяқтың 

ұшымен жүру.Бір 

орында тұрып,екі 

аяқтап 

секіру.Жиектері 

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: 

«Бауларды баулау» 

Мақсаты:Бауларды 

аяқ киімдерге 

өткізуді 

үйрету.Саусақ 

қимылдарын дамыту. 

2.Б.Б.С: 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру,жан-жаққа 

жүру.Аяқтың ұшымен 

жүру.Бір орында 

тұрып,екі аяқтап 

секіру.Жиектері 

шектелген тура 



ұзындыққа 

секіру.Орнында баяу 

айналу.Биіктігі 10см 

мінбеге өрмелеу. 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  

Тақырыбы:«Қонақт

армен теледидар 

көреміз» 

Мақсаты:Қуыршақт

арды орындықтарға 

отырғызу,қызықты 

шараларды бірлесіп 

көру шараларын 

орындау арқылы 

ересектермен және 

құрдастармен тілдік 

қарым-қатынас 

жасауды дамыту; 

қарапайым 

(кім?,не?,не 

істейді?,нені 

ұстады?,нені 

әкеледі?) сұрақтарға 

жауап беру мен 

байланыстырып 

отырғызылған пиязшы 

қты ертерек отырғызыл 

ған пиязшықпен салыс 

тыру.   

 

шектелген тура 

жолақпен еңбектеу.  

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Телефон» 

Мақсаты:Қылқалам

мен қоңыр бояумен 

түзу,тік сыз ықтарды 

жүргізуді, осы 

әректтерді ырғақ ты 

қайталауды үйрету.       

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:«Құстар» 

әні 

Мақсаты: 

Бір-бірімен 

қарапайым би 

қимылдарын 

орындауға 

үйрету.Музыкалық 

шығарманы 

эмоциямен 

қабылдауға үйрету. 

 

 

 

жолақпен 

еңбектеу.Әртүрлі 

заттардың астымен 

доптарды домалату. 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка  

Тақырыбы:«Құстар» 

әні 

Мақсаты: 

Бір-бірімен қарапайым 

би қимылдарын 

орындауға 

үйрету.Музыкалық 

шығарманы 

эмоциямен 

қабылдауға үйрету. 
 

 

 

 



сөйлеуді дамыту.   

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Мезгілдік ауысым 

дағы қырауларды 

бақылау: 

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып 

түсіндіру.Қырау 

түскен ағашты 

бақылау.Қимылды 

ойын: 

«Паравоз» 

Мақсаты:Балаларды 

бірінің артынан бірін 

жүргізу  арқылы 

денелерін ширату. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу 

 Жеке жұмыс: 

Кәусарға қыс туралы 

тақпақ 

жаттату.Еркін 

ойындар 

 

Қысқы табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

қысқы табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Тышқан-мысық» 

Мақсаты :Балаларды 

ауыз біршілікке,татулы 

ққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту.              

Еңбекке 

баулу:Тәрбиешінің 

көмегімен мұз жолын 

жасау. 

Жеке 

жұмыс:Нұрхатпен 

қысқы ауа-райы  туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

Мұзды бақылау: 

Мақсаты:Балаларға 

мұз туралы түсінік 

беру.Мұздың қалай 

пайда болатынын 

түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Паравоз»Мақсаты:

Балаларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу 

Жеке жұмыс: 

Сардарға қос аяқтап 

секірту қимылын 

бекіту. 

Еркін ойындар. 

Қардың жауғанын 

бақылау:   

Мақсаты: 

Қар туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Табиғатқа 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Жүргізуші» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа тәрбие 

леу.Жүгіру арқылы 

балалардың дене 

лерін ширату. 

Еңбекке баулу: 

Сынған бұталарды 

жинау                  

Жеке 

жұмыс:Әдемімен 

қыс  мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

Бұлтты бақылау: 

Мақсаты: 

Балалардың бұлт 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Паравоз» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға қарды 

сыпырып көмектесу. 

Жеке 

жұмыс:Аяжанмен 

ысқы табиғат 

құбылыстары  

бойынша әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 



Серуеннен 

оралу 

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

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.  

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды дағдыға 

айналдыру. 

 

Тамаққа отырар 

кезде асықпай өз 

орындарына отыруға 

жағдай жасау. 

Астарыңыз дәмді 

болсын. 

 

Тамақты оң 

қолмен,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 Түскі ұйқы Киімдерін біртіндеп 

шешуге талпын 

дыру.Ірі түймелерді 

ағытуды үйрету. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын  қадаға 

лау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Үш 

аю» ертегісін оқып 

беру. 

Балаларға 

тыныш,жайлы 

жатуларына жағдай 

жасау. «Бесік жыры» 

әнімен ұйықтату. 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Киімдерін шешіп, бүк 

теп шкафтарына  

салуды үйрету. 

Тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

«Әлди,әлди 

бөпешім» әнімен 

ұйықтату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауық

тыру 

шаралары 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

Түйіршікті және 

жұмсақ жолақша 

лармен жүру. 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу.Төсектен тұрып 

түйіршекті жұмсақ 

жолақтармен жүруді 

үйрету. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  



Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Қимылды ойын: 

«Паравоз» 

Мақсаты:Балаларды 

бірінің артынан бірін 

жүргізу  арқылы 

денелерін ширату. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Кімнің құралы?» 

Мақсаты:Балаларды

ң танымдық 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру.   

Қимылды ойын: 

«Жүргізуші» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа тәрбие 

леу.Жүгіру арқылы 

балалардың дене 

лерін ширату.  

Дидактикалық 

ойын: 

«Кімнің құралы?» 

Мақсаты:Балалард

ың танымдық 

қызығушылықтары

н қалыптастыру.   

Қимылды ойын: 

«Паравоз» 

Мақсаты:Балаларды 

бірінің артынан бірін 

жүргізу  арқылы 

денелерін ширату. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Айназға қысқы табиғат 

туралы түсінік беру. 

Нұрдарияға қыс 

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Радмирге техника  

туралы әңгіме 

айтқызу. 

Ахмадқа «Пазл» 

арқылы техниканың 

суретін құрастыру. 

Сардарға машинаның 

суретін салғызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы қысқы ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Қысқы ауа-райы туралы түсінік беру.Қыста күн салқындап адамдар қалың киінетінін түсіндіру.   

Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қарды сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға қыста қар жауып аяз болатынын   түсіндіру.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға тілек 

білдіру. 

 

 

 

 



Ақпан айының IV апта 21.02.2022-25.02.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Мамандық түрлері» 

 Мақсаты: Мамандықтар туралы түсініктерін кеңейту.Мамандықтың  түрлерімен таныстыру және мамандық иелерін 

құрметтеуге дағдыландыру. 

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі 

21.02.2022 

Сейсенбі 

22.02.2022 

Сәрсенбі 

23.02.2022 

Бейсенбі                  

24.02.2022         

         Жұма    

25.02.2022                                                                                                                

Балаларды 

қабылдау.А

та-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту.  

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Үстел үсті ойыны:       

«Мозайка» 

Мақсаты: Көліктердің 

бөліктерін дұрыс 

табуға үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Шаштараз»      

Мақсаты: Балалар 

ды ептілікке,шап 

шаңдыққа баулу. 

Дидактикалық 

ойын:         

«Мамандықты ата» 

Мақсаты: 

Мамандық атауын 

дұрыс атауға баулу. 

Дидактикалық 

ойын:«Өз көлігіңе 

отыр» 

Мақсаты: Көліктер 

ді ажырата білуге 

үйрету. 

 

Қимылды ойын: 

«Аспазшы» Мақсаты: 

Балаларға достық 

қарым-қатынас орнату. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                             Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                                     «Қол орамалмен» 

Қол орамалды көрсету.Қол орамалмен екі қолды төмен ұстап тұру.Қол орамалды төмен ұстап тұру.Қол орамалды 

жоғары көтеру,төмен түсіру.4-5 рет 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.                            

Астарыңыз дәмді болсын!  

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

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» 

Мақсаты:Көліктердің 

суреттерінің жарты 

сын тауып орналас 

тыру. 

Қимылды ойын: 

«Көлікті аяқа» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, ұқып 

тылыққа тәрбиелеу. 

Балаларға көлік 

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Мақсаты:Балалар 

дың есте сақтау қабі 

леттерін дамыту. 

Дидактикалык 

ойын: 

«Өз көлігіңді тап» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, ұқып 

тылыққа тәрбиелеу 

Саусақ жаттығуы: 

«Қуыр,қуыр қуырмаш»    

Мақсаты:Қимыл 

қозғалыс арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Бүкіл 

топпен жұптасып, 

қарқынды өзгерте 

отырып жүру.Шашы 

рап жүгіру.Доғаның 

астымен 

еңбектеу.2.Б.Б.С: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Құстар» 

Мақсаты:Құстарды,о

лардың қимылдарын 

бақылау (ән салады, 

ұшады, шоқиды,су 

ішеді).Құстарды,аквар

имдағы балықтарды 

қоректендіруге  баулу. 

 2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Бүкіл 

топпен жұптасып, 

қарқынды өзгерте 

отырып 

жүру.Шашырап 

жүгіру.Доғаның 

астымен еңбектеу. 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық

1.Б.Б.С: 

«Таным». 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Машинаны 

құрастыру» 

Мақсаты: Ірі конс 

труктор бөлшектері 

нен машинаны құрас 

тыруды 

үйрету.1.Амандасу 

2. Машина туралы 

айту. 

3. Видео материал 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Бүкіл 

топпен жұптасып, 

қарқынды өзгерте 

отырып жүру.Шашы 

рап жүгіру.Жұмсақ 

модульге 

шығу.Доптарды бір-

біріне домалату. 



әдебиет 

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

Мақсаты:Мамандықт

ың түрлерімен 

таныстыру,олардың 

маңызын 

түсіндіру.Балабақша 

қызметкері медбике 

туралы айтып беру.  

Ұ.О.Қ:  Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Күрек» 

Мақсаты:Сазбалшықт

ы алақан арасында 

созып күрек жасауды 

үйрету.Таяқшамен 

шұқып 

көзін,аузын,мұрынын 

таңбалауды үйрету. 1  

 

 

 

» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Құрылысшы 

салған үй» 

Мақсаты: Қыл 

қаламмен қоңыр 

бояумен түзу,тік 

сызықтарды 

жүргізуді,осы 

әрекеттерді ырғақты 

қайталауды үйрету.  

 

машина.   

4.Суретпен жұмыс: 

Машинаның суреттері 

5. Сергіту сәті. 

6.Қорытындылау. 

7 Мадактау.                 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: :Музыка 

Тақырыбы: «Машина» 

әні 

Мақсаты: Табиғи 

дауыспен ән 

айтуға,әндә бірге 

бастап,бірге аяқтауға 

әуенге ілесе 

қарапайым би 

қимылдарын еркін 

орындауға үйрену. 
 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Мұзды бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

мұздың қасиеті туралы 

түсінік 

беру.Байқағыштық 

Қар ұшқындарын 

бақылау 

Мақсаты: 

Балаларды қар 

ұшқынын қалай 

Көшедегі көліктер 

ді  бақылау: 

Мақсаты:Байқағышт

ық қасиетті 

қалыптастырып,іске 

Мезгілдік қырауды 

бақылау:   

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

пайда болатын 

Қардың жауғанын 

бақылау 

Мақсаты: Балаларды 

қар ұшқынын қалай 

пайда болатынын, 



қасиетті 

қалыптастырып,іске 

баға беріп,қорытынды 

жасай білуге үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Құрылысшы»Мақса

ты:Балалардың қимыл 

қозғалысы арқылы  

көңілдерін көтеру. 

 Еңбекке 

баулу:Тәрбиешімен 

бірге мұз жолын жасау. 

Мақсаты:  

Тәрбиешімен  бірге су 

құйғышпен суды 

ұқыпты құюға баулу. 

Жеке 

жұмыс:Сайдамен 

«Мамандықтар» 

тақырыбы бойынша 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

пайда болатынын 

түсін діру. 

Қимылды ойын:  

«Аспазшы» 

Мақсаты: Балаларға

әртүрлі  қимылдар 

жасату арқылы 

денелерін ширату, 

көңілдерін көтеру. 

Еңбекке баулу: Аула 

сыпырушыға қар 

сыпыруға көмектесу. 

Жеке 

жұмыс:Айлинмен 

дәрігердің адамға 

пайдасы туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

баға 

беріп,қорытынды 

жасай  білуге үйрету.     

Қимылды ойын: 

«Жүргізуші» 

Мақсаты: Балаларды 

бір біріне соқтығыс 

пай,еркін жүруге 

үйрету. 

Еңбекке баулу: 

Талдардың түбін 

қармен көму. 

Мақсаты: Балаларды 

қамқорлыққа,тазалық

қа баулу. 

Жеке жұмыс: 

Аяжанға 

мамандықтар туралы 

тақпақ жаттату. 

Еркін ойындар. 

түсіндіру.Қырау 

түскен ағаштарды 

бақылау.    

Қимылды ойын: 

«Мен кімді 

сұрадым?» 

Мақсаты: Сөздік 

қорды қолдануға 

үйрету;қиялдық 

ойлауды 

дамыту.Еңбекке 

баулу: Тәрбиешімен 

бірге мұз жолын 

жасау. 

Мақсаты:  

Тәрбиешімен  бірге 

су құйғышпен суды 

ұқыпты құюға баулу. 

Жеке 

жұмыс:Заңғармен 

«Мамандықтар» 

тақырыбы бойынша 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

 

сонымен қатар бала 

ларды байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын:  

«Машина айдаймыз» 

Мақсаты: Балаларға 

әртүрлі  қимылдар 

жасату арқылы 

денелерін ширату, 

көңілдерін көтеру. 

Еңбекке баулу: Аула 

сыпырушыға қар 

сыпыруға көмектесу. 

Жеке жұмыс:Әдеміге 

мамандықтың суреті 

бойынша әңгіме айту. 

Еркін ойындар. 



Серуеннен 

оралу 

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

Түскі ас Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.   

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан 

соң алғыс айту.             

          Бата 

Асың,асың,асыңа  

 Береке берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата-анаң жүрсін 

жаныңда 

Балаларды тамақты 

асықпай,төкпей 

ішуге дағдыландыру. 

Астарыңыз дәмді 

болсын! 

Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.   

 Түскі 

ұйқы 

Балалардың тыныш 

ұйықтауларына жағдай 

жасау.«Қызыл телпек 

» ертегісін оқып беру. 

 

 

 

Киімдерін шешіуге 

талпындыру, ірі 

түймелер мен 

сырмаларды ағытуды 

үйрету.  

Балалардың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. «Түлкі 

мен қарға » ертегісін 

оқып беру 

 

 

 

 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

 

 

 

Киімдерін шешіуге 

талпындыру, ірі 

түймелер мен 

сырмаларды ағытуды 

үйрету. 

 

 

 

     

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауы

қтыру 

шаралары 

Ояну, отырып  ұйқыны 

ашу. Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен жүруді 

дағдыландыру. 

 

 

Балаларға 

тыныш,жайлы 

жатуларына жағдай 

жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабан

дылықты болдырмау 

Балаларға 

тыныш,жайлы 

жатуларына жағдай 

жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақтабандылықты 

болдырмау 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 



аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Қимылды ойын: 

«Құрылысшы»Мақса

ты:Балалардың қимыл 

қозғалысы арқылы  

көңілдерін көтеру. 

 

Дидактикалык 

ойын: 

«Өз көлігіңді тап» 

Мақсаты:Балаларды 

көлік түрлерін ажыр 

ата білуге үйрету. 

  Қимылды ойын: 

«Көлікті аяқта» 

Мақсаты: 

Балаларды шапшаң 

дыққа, ұқыптылық 

қа тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын:         

«Бағдаршам» 

Мақсаты: Көліктер 

дің атауын дұрыс 

атауға баулу. 

Үстел үсті театры:       

«Бауырсақ» ертегісі 

Мақсаты: Балаларды 

ертегі кейіпкерлерінің 

рөлдерін сомдауды 

үйрету. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Айлинге дәрігер туралы  

тақпақ үйрету. 

Сайдаға көліктер 

туралы әңгіме айтып 

беру. 

Нұрдарияға көлік 

тердің  суреті 

бойынша әңгіме 

айтқызу. 

Аминаға «Мен 

бастаймын,сен аяқта» 

ойынын ойнату. 

Аянатқа көліктердің 

пайдасы туралы түсінік 

беру. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Қыстап қалатын құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Шеңберге тұрып қар дегенде тұрамыз,мұз дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, жақсы 

демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 



Наурыз  айының I апта 28.02.2022-05.03.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Көктем жаршысы құстар» 

Апта тақырыбы: «Табиғаттың гүлденуі» 

 Мақсаты: Жыл мезгіліне байланысты  табиғатта болатын өзгерістер,көктемде жыл құстары туған жерге оралып,ұя 

салып,балапан басып шығаратыны туралы түсінік беру.Талдар мен шөптердің гүлденуі туралы түсініктерін кеңейту. 

Күн   

тәртібі  

Дүйсенбі 

28.02.2022 

Сейсенбі 

01.03.2022 

Сәрсенбі 

02.03.2022 

Бейсенбі  

03.03.2022 

 

            Жұма 

         04.03.2022 

Сенбі   

05.03.2022 

 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Қимылды 

ойын:«Гүлдер»

Мақсаты:Балал

арды жылдам 

дыққа,ұқыптылы

ққа тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты:Балалард

ы суретке қарап 

әңгіме айтуды 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Гүл құрастыру» 

Мақсаты:Балала

рды ұқыпты 

лыққа, достыққа 

тәрбиелеу.   

Қимылды ойын: 

«Гүл жинау» 

Мақсаты:Балала

рды қимыл 

қозғалыс арқылы 

жаттықтыру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жартысын 

тап»Мақсаты:Бал

аларды 

жылдамдыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Үстел үсті 

театры: «Түлкі 

мен қарға»  

Мақсаты: 

Балаларды 

ертегі 

кейіпкерлерін 

сомдауды 

үйрету 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                                      Таңертеңгі жаттығу кешені.          

«Ленталармен» 

 



Таңғы ас  

 

Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді болсын!  

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

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Жұмбақ 

шешейік: 

Мақсаты:Балала

рды жұмбақтың 

жауабын табуға 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Қуыршақты 

киіндір» 

Мақсаты: 

Балаларды 

шапшаңдыққа,жин

ақылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: «Гүл 

құрастыру» 

 Мақсаты: 

Балаларды 

жылдам 

дыққа,достыққа 

тәрбиелеу. 

Үстел үсті 

ойыны: 

«Мозайка» Көкт  

ем мезгілінің 

суретін 

құрастыру. 

Мақсаты: 

Балаларды ұқып 

тылыққа шапшаң 

дыққа, тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактикалық 

ойын: «Жартысын 

тап»Мақсаты: 

Балалар ға 

берілген көктем 

мезгілінің 

суреттерін табу. 

Үстел үсті 

театры: «Түлкі 

мен қарға»  

Мақсаты: 

Балаларды 

ертегі 

кейіпкерлерін 

сомдауды 

үйрету 

 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Құстар» 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Сенсорика 

Тақырыбы: 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 



Ұ.О.Қ. қимылдар:Жай 

жүру,жіптің 

бойымен 

жүру,әртүрлі 

қарқынмен 

жүгіру.10-15см 

биіктіктен 

секіру.Жалпы 

дамытушы 

жаттығулар:1.Б.

қ:Бірінің артынан 

бірі жүру және 

жай жүгіру,ал 

мастырып.Балала

рдың қолдарында 

сылдырмақтар.Ш

еңбер бойлап 

тұру.2.Б.қ:аяқтар

ын алшақ,табан 

дары қатар қойыл 

ған.Сылдырмақты 

екі қолмен 

жоғары 

көтеріп,аяқ 

ұшына тұру және 

оларды сылдыр 

лату.         

Мақсаты: 

Құстарды 

ажыратып,атай 

білуге 

(торғай,қарға,көгер

шін)үйрету.  

 

қимылдар: Жай 

жүру,жіптің 

бойымен 

жүру,әртүрлі 

қарқынмен 

жүгіру.10-15см 

биіктіктен 

секіру.Орындықт

ың астымен 

еңбектеуді 

жетілдіру.2. 

Б.Б.С: 

«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет 

салу  

Тақырыбы: 

«Гүл» 

Мақсаты:Жасыл 

бояумен дөңге 

лектерді 

саусақпен шай 

кесесінің пішіні 

бетіне салуды 

үйрету.  

 

«Гүл 

түйрегіштер» 

Мақсаты: 

Қуыршақ 

шашына гүл 

түйрегіштерді 

тағуды үйрету 

арқылы қолдың 

қимыл әрекет 

терін дамыту.  

Дид. ойын : «Кім 

жылдам?» 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

 Тақырыбы: 

«Көктем» әні 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының 

әсерін музыкада 

ажырата білу,әнді 

мәнерлілікпен,таб

иғи дауыспен 

орындау. 

 

қимылдар: Жай 

жүру,жіптің 

бойымен 

жүру,әртүрлі 

қарқынмен 

жүгіру.10-15см 

биіктіктен 

секіру.Орындықты

ң астымен 

еңбектеуді 

жетілдіру. 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: 

«Көктем» әні 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының 

әсерін музыкада 

ажырата білу,әнді 

мәнерлілікпен,таби

ғи дауыспен 

орындау. 

  

 

 

қимылдар: Жай 

жүру, жіптің 

бойымен жүру, 

әртүрлі 

қарқынмен 

жүгіру. 

Орындықтың 

астымен 

еңбетеу. 

Текшелерден 

аттауды үйрету. 

 

Б.Б.С: 

«Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Ағаштар» 

Мақсаты: сурет 

бойынша 

әңгімені  

мазмұнын 

түсінуге және 

ондағы 

әрекеттердің 

дамуын 

қадағалауға 

кейіпкерлерді 



3.Б.қ:тік тұрып 

қолдары төмен 

түсіріл сін.Оңға-

солға иіліп 

сылдырмақ тарды 

бір біріне 

соғу.4.Б.қ: 

жоғарыдағыдай 

алға кеңейіп 

тізелеріне сылдыр 

мақтарды соғу. 

2.Б.Б.С: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  

Тақырыбы:«Көк

тем» 

Мақсаты: Көк 

тем туралы түс 

інік беру.Ай 

атауларын дұрыс 

атауды 

қалыптастыру.  

 

 

 

 

 

танып, 

әсерленуін 

дамыту.  

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Бұлттарды 

бақылау: 

Желді бақылау: 

Мақсаты: Жел 

Гүлзарды 

бақылау: 

Күннің көзін 

бақылау:   

Бұлтты бақылау: 

Мақсаты: 

Жаңбырды 

бақылау:  



Мақсаты: Өлі 

табиғат 

құбылыстары 

туралы білімдерін 

тиянақтау, 

табиғатты 

бақылауға деген 

қызығушылықтар

ын ояту. 

Қимылды 

ойын:«Сұр қоян 

жуынып жатыр» 

Мақсаты:Балала

рды 

жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп 

ойнауға 

үйрету.Еңбекке 

баулу:Аула 

сыпырушыға 

ауланы  сыпырып 

көмектесу. 

 Жеке 

жұмыс:Азизаға 

көктем туралы 

тақпақ жаттату. 

Еркін ойындар: 

туралы түсінік 

беру.Жел түрлерін 

есте сақтау. 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам?» 

Мақсаты:Балалар

ды ауыз 

біршілікке,тату 

лыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту.Еңбекке 

баулу:Аула ішін 

дегі қоқыстарды 

жинау.           Жеке 

жұмыс:Айназбен 

көктемгі ауа-райы  

туралы әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

Мақсаты: 

Көктемгі гүлзар 

туралы түсінік 

беру.Гүлзарларға 

егілген гүлдерді 

күтіп баптауды 

үйрету.Қимылды 

ойын: «Гүл 

жинау»Мақсаты:

Балаларды 

жылдамдыққа,ұқ

ыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Еңбекке баулу: 

Талдардың түбін 

қопарып,қопсыту

ды үйрету.     

Жеке жұмыс: 

Әдеміге қос 

аяқтап секірту 

қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

Мақсаты: 

Күннің жарық 

көзі екені туралы 

түсініктерін 

дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Күн мен түн» 

Мақсаты:Балала

рды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы 

балалардың 

денелерін 

ширату.Еңбекке 

баулу:Аула 

сыпырушыға 

ауланы сыпырып 

көмектесу. Жеке 

жұмыс:Кәусарме

н көктем мезгілі 

туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

 

 

 

Балалардың бұлт 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ 

жауап арқылы 

сөздік қорларын 

кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Гүл жинау» 

Мақсаты: 

Балаларды шапшаң 

дыққа, 

жинақылыққа 

тәрбиелеу. 

Еңбекке 

баулу:Талдардың 

сынған бұталарын 

жинау.            

Жеке 

жұмыс:Аянатпен 

көктемгі табиғат 

құбылыстары  

бойынша 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Мақсаты: 

Балалардың 

жаңбыр туралы 

білімдерін 

кеңейту. 

Қимылды 

ойын: «Кім 

жылдам?» 

Мақсаты:Балал

арды ауыз 

біршілікке,   

татулыққа 

тәрбиелеу, 

жылдамдықтары

н дамыту.     

Еңбекке 

баулу:Аула ішін 

дегі қоқыстарды 

жинау.            

Жеке 

жұмыс:Радмир

мен көктемгі 

ауа-райы  

туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 



 

 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

Балалардың 

назарын тағамға 

аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен 

тауысып ішуге 

қалыптастыру.  

 

Мәдени 

тамақтануға баулу 

бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақта

н соң алғыс айту. 

 

Балаларға 

тамақты 

асықпай,төкпей 

ішуді 

үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айтуды 

дағдыға 

айналдыру. 

 

Тамаққа отырар 

кезде асықпай өз 

орындарына 

отыруға жағдай 

жасау. 

Астарыңыз дәмді 

болсын. 

 

Тамақты оң 

қолмен,төкпей 

ішуді 

үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

Балалардың 

назарын тағамға 

аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен 

тауысып ішуге 

қалыптастыру.  

 

 Түскі ұйқы Киімдерін 

біртіндеп шешуге 

талпын дыру.Ірі 

түймелерді 

ағытуды үйрету. 

Балалардың 

тыныш 

ұйықтауын  

қадаға лау. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін 

ағытып, шешуді 

қалыптастыру.«Же

ті лақ» ертегісін 

оқып беру. 

Балаларға 

тыныш,жайлы 

жатуларына 

жағдай жасау. 

«Бесік жыры» 

әнімен ұйықтату. 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Бала

лардың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Киімдерін шешіп, 

бүк теп 

шкафтарына  

салуды үйрету. 

Тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

«Әлди,әлди 

бөпешім» әнімен 

ұйықтату. 

Өз киімдерінің 

ірі түймелерін 

ағытып, шешуді 

қалыптастыру. 

«Мақта қыз бен 

мысық» 

ертегісін оқып 

беру. 



Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауық

тыру 

шаралары 

Ояну,отырып 

ұйқы ны 

ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық 

жол бойымен 

жүргізу,жалпақта

бандылықты 

болдырмау. 

Түйіршікті және 

жұмсақжолақшал

армен жүру. 

Ояну,отырып 

ұйқыны 

ашу.Төсектен 

тұрып түйіршекті 

жұмсақ 

жолақтармен 

жүруді үйрету. 

Ортопедиялық 

жол бойымен 

жүргізу,жалпақт

абандылықты 

болдырмау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Суреттер қарау:  

Көктемніңсуреті 

бойынша әңгіме 

құрау.Мақсаты:Б

алалардың сөздік 

қорларын 

дамыту,өзара 

әңгімелесуге 

үйрету. 

 

 Қимылды ойын:    

«Гүл жинау» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгіру 

арқылы 

балалардың 

денелерін ширату.        

 

           Д\ойын:      

«Жартысын 

тап» Мақсаты: 

Берілген суреттер 

ден көктем мезгі 

лінің суретін 

құрастыру. 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам?»  

Мақсаты:  

Жылдам жүру 

арқылы денелерін 

ширату,ептілікке 

тәрбиелеу. 

 

   Қимылды 

ойын: «Күн мен 

түн»Мақсаты: 

Балалардың 

табиғат ерекшелік 

теріне деген қызы 

ғушылықтарын 

арттыру. 

Қимылды 

ойын:    «Өз 

орныңды тап» 

Мақсаты:Балал

арды достыққа 

тәрбиелеу.Жүгір

у арқылы балала 

рдың денелерін 

ширату.        

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Айлинге  көктемгі 

табиғат туралы 

түсінік беру. 

Ахмадқа көктем 

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Аяжанға 

жұмбақтың 

шешуін табуға 

үйрету. 

Сардарға «Пазл» 

арқылы  көктем 

мезгілінің суретін 

құрастыру. 

Ахмадқа өктемгі 

талдың суретін 

салғызу. 

Аянатқа өктемгі 

киімдер туралы 

әңгіме айтқызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы көктемгі ауа-райын бақылау.  



Мақсаты: Көктемгі ауа-райы туралы түсінік беру.Көктемде күн жылына бастайтыны туралы түсінік беру.   

Ересектердің көмегімен ойын алаңын сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға көктем мезгілінде талдар бүршік жаратыны туралы  түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз,түн дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға 

кеңес: «Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында 

әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға 

кеңес: «Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналардың 

сұрақтарына 

жауап беру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз айының II апта 09.03.2022-11.03.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Көктем жаршысы құстар» 

Апта тақырыбы: «Көктемгі ағаштар» 

 Мақсаты:Жыл мезгіліне байланысты  табиғатта болатын өзгерістер,көктемде жыл құстары туған жерге оралып,ұя 

салып,балапан басып шығаратыны туралы түсінік беру.Талдар мен шөптердің гүлденуі туралы түсініктерін кеңейту.  

Күн   

тәртібі  

  Дүйсенбі  

   

Сейсенбі 

 

Сәрсенбі 

09.03.2022 

 

Бейсенбі  

10.03.2022 

 

Жұма 

11.03.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

  Қимылды ойын: 

«Кім көп айтады?» 

Мақсат:Балалардың 

қызығушылықтарын дамыта 

отырып, сөздік қорларын 

молайту.   

Суретпен жұмыс: 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінің ерекшелік 

терін сурет арқылы 

сипаттау.  

Дидактикалық 

ойын:«Ағашты 

тап»Мақсаты: 

Балалардың есте сақтау 

қабілеттерін 

жетілдіру,ағаштардың 

атауын анық айтуға 

үйрету. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 Таңертеңгі жаттығу кешені.          

Орындықпен                                                                                       Қолдарын көтеріп отырып,тұрады.Орындыққа отырып 

аяқтың арасын сәл ашып қолдарын тізеге қояды.Қолды алға созып,алақанды  ашып,жұмады.(4 рет) 



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

дәстүрлерін үйрету. 

Ойындар,ұ

йымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

  Дидактикалық ойын: 

«Кім көп 

айтады?»Мақсат:Балалардың 

қызығушылықтарын дамыта 

отырып, сөздік қорларын 

молайту. Ағаштардың атауын 

айтуды үйрету. 

 

Үстел үсті ойыны: 

«Жартысын 

тап»ағаштардың суретін 

құрастыру. 

Мақсаты: Балалар ды  

ұқыптылыққа,жылдамды

ққа  тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын:«Ағашты 

тап»Мақсаты: 

Балалардың есте сақтау 

қабілеттерін 

жетілдіру,ағаштардың 

атауын анық айтуға 

үйрету. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

  1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Жүру, 

кедергілерден аттап жүру. 

Бірінің соңынан бірі жүгіру. 

Доптарды бір біріне домала 

ту.Құрсаудан құрсауға аттап 

өту.                                            

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: «Шай кесені 

сәндеу» 

Мақсаты:Жасыл бояумен 

дөңгелектерді саусақпен шай 

кесесінің пішіні бетіне 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Құрастыру 

Тақырыбы:  «Кереует» 

Мақсаты: Кірпіштерді 

көлденеңнен 

орналастыру,текшелерді 

кірпіштермен үйлестіру 

арқылы кереует жасауды 

үйрету. 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка  

Тақырыбы: «Бесік 

жыры» халық әуені 

Мақсаты: 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Жүру, 

кедергілерден аттап жүру. 

Бірінің соңынан бірі 

жүгіру. Обручтан обручқа 

аттау.Доғаның астынан 

еңбектеп өту.         

 

 



салуды үйрету.        Балаларды ұлттық  салт-

дәстүрімен таныстыру. 

Мерекені музыкамен 

байланыстыру. 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен  

 

 

 

 

 Гүлзарды бақылау: 

Мақсаты: Көктемгі гүлзар 

туралы түсінік беру.Гүлзар 

ларға егілген гүлдерді күтіп 

баптауды үйрету.Қимылды 

ойын: 

«Кім көп айтады?» 

Мақсат:Балалардың қызығу 

шылықтарын дамыта отыр 

ып, сөздік қорларын 

молайту. Ағаштардың 

аттарын атауды үйрету.  

Еңбекке баулу: Талдардың 

түбін қопарып,қопсытуды 

үйрету.     Жеке жұмыс: 

Махмудқа қос аяқтап 

секірту қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

 

 

Бұлттарды бақылау: 

Мақсаты: Өлі табиғат 

құбыл ыстары туралы 

білімдерін тиянақтау, 

табиғатты бақылауға 

деген қызығушылық 

тарын ояту.       

Қимылды 

ойын:«Тышқан -мысық» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп ойнауға 

үйрету.   Еңбекке 

баулу:Аула сыпырушыға 

ауланы  сыпырып 

көмектесу. 

 Жеке жұмыс:Айлинге 

көктем туралы тақпақ 

жаттату.Еркін ойындар. 

 

Күнді бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

күн туралы түсініктерін 

кеңейту.Күннің жылу  

мен жарықберетінін 

түсіндіру. 

Қимылды 

ойын:«Ағаштарды 

ата»Мақсаты: 

Балалардың есте сақтау 

қабілеттерін 

жетілдіру,ағаштардың 

атауын анық айтуға 

үйрету.                  

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға көмектесу. 

  

Жеке жұмыс: Азизаға 

қос аяқтап секірту 

қимылын бекіту. 



 Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

 

 

 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң алғыс 

айтуды дағдыға айналдыру. 

Мәдени тамақтануға баулу 

бойынша жеке жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

 

Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын реттілігімен 

тауысып ішуге 

қалыптастыру.  

 

 Түскі 

ұйқы 

  Балаларға тыныш, жайлы 

жатуларына жағдай жасау. 

«Бесік жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Жеті лақ» 

ертегісін оқып беру. 

Киімдерін біртіндеп 

шешуге талпын дыру.Ірі 

түймелерді ағытуды 

үйрету. Балалардың 

тыныш ұйықтауын  қадаға 

лау. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауы

қтыру 

шаралары 

  Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабандылық

ты болдырмау. 

Ояну,отырып ұйқы ны 

ашу.Төсектен тұрып 

жаттығулар жасау. 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар   Қимылды ойын:«Тышқан Қимылды ойын: Қимылды 



дербес 

әрекет 

 

  -мысық» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа 

баулу.Бірлесіп ойнауға 

үйрету. 

«Кім көп айтады?» 

Мақсат:Балалардың 

қызығушылықтарын 

дамыта отырып, сөздік 

қорларын молайту.   

ойын:«Ағаштарды 

ата»Мақсаты: 

Балалардың есте сақтау 

қабілеттерін 

жетілдіру,ағаштардың 

атауын анық айтуға 

үйрету.                   

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

  Радмирге көктемгі ағаштар 

туралы әңгіме айтқызу. 

Нұрдарияға көктем туралы 

тақпақ айтқызу. 

Сайдамен көктемгі ауа-

райы туралы әңгімелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы көктемгі ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Көктемгі ауа-райы туралы түсінік беру 

Ересектердің көмегімен ойын алаңын сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз,түн дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбаттас

у 

Ата –аналарға тапсырма беру, жақсы демалуға тілек білдіру. 

 



Наурыз айының III апта 14.03.2022-18.03.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Көктем жаршысы құстар» 

Апта тақырыбы: «Көктемгі егістік» 

 Мақсаты: Жыл мезгіліне байланысты  табиғатта болатын өзгерістер туралы түсінік беру.Талдар мен шөптердің гүлденуі 

туралы түсініктерін кеңейту. 

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 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Қимылды 

ойын:«Дән 

себу»Мақсаты:Бала

ларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс: 

Нан дастарқанға 

қалай келді? 

Мақсаты:Балаларды 

суретке қарап әңгіме 

айтуды үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жартысын тап» 

Мақсаты:Берілген 

егістік суреттерінің 

жартысын тауып 

құрастыру. 

Ертегі 

оқу:«Еңбекқор 

құмырсқа» 

Мақсаты:Балаларды

ң 

қызығушылықтарын 

дамыта отырып 

сөздік қорын 

молайту. 

Санамақ : 

«Қуыр,қуыр 

қуырмаш»    

Мақсаты: Қолдарын 

қимылдату арқылы қол 

бұлшық еттерін 

жаттықтыру. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

№1-ші таңертеңгі жаттығу кешені.          

(құралсыз) 

 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді 

болсын!  

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

 

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды 

ойын:«Дән 

себу»Мақсаты:Бала

ларды 

жылдамдыққа,ұқыпт

ылыққа тәрбиелеу. 

          Санамақ:             

«Қуыр,қуыр,  

қуырмаш»  

Мақсаты: Қолдарын 

қимылдату арқылы қол 

бұлшық еттерін 

жаттықтыру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жартысын тап» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка»егістік 

суретін құрастыру. 

Мақсаты: 

Балаларды ұқыпты 

лыққа шапшаңдыққа, 

тәрбиелеу. 

Жұмбақ шешейік. 

Мақсаты: Балаларды 

жұмбақтың жауабын 

табуға үйрету. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Жүру.Тая

қтан аттап өту.30-

40сек бойына 

үзіліссіз 

жүгіру.Ленталардан 

секіруді қайталау. 

 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

«Жаратылыстану» 

Тақырыбы:  

«Көктемгі егістік» 

Мақсаты: Ауа 

райындағы және 

табиғаттағы өзгерісті 

байқауға 

үйрету.Көктемгі 

егістік туралы түсінік 

беру.Егін өнімдері 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру.Таяқ

тан аттап өту.30-40сек 

бойына үзіліссіз 

жүгіру.Ленталардан 

секіру.Заттарға 

шығуды пысықтау.    

2. Б.Б.С: 

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: «Шарды 

жіпке байлау» 

Мақсаты:Арнайы 

таяқшаға жібінен 

ұстап,апарып 

байлауды үйрету 

арқылы қолдың 

саусақтарының 

қимыл әрекеттерән 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру.Таяқ

тан аттап өту.30-40сек 

бойына үзіліссіз 

жүгіру.Ленталардан 

секіру.Заттарға 

шығу.Доптарды 

домалату.        



2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  

Тақырыбы: 

«Егінші» 

Мақсаты:Көктемгі 

егіс даласы туралы 

түсіндіру,егінші,диха

н атауды 

таныстыру.Еңбек 

адамдарына құрмет 

сезімдерін дамыту. 

туралы мағұлмат беру. 

 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Мерекелік жалаулар» 

Мақсаты:Бояумен 

мерекелік жалаулар 

салу.Қызыл бояумен, 

қыл қаламмен ұзын 

сызықшаларды,қысқа 

сызықтарды салуды 

үйрету.        

дамыту.        

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: Жау 

жаңбыр әні 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді 

мәнерлілікпен,табиғи 

дауыспен орындау. 

 

 2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка  

Тақырыбы: Жау 

жаңбыр әні 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді 

мәнерлілікпен,табиғи 

дауыспен орындау. 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу Желді бақылау: 

Мақсаты: Жел 

туралы түсінік 

беру.Жел түрлерін 

есте сақтау. 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам?» 

Мақсаты:Балаларды 

ауыз біршілікке,тату 

лыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту.     Еңбекке 

Көктемгі табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

көктемгі табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту.         

Қимылды ойын: 

«Қуыспақ» 

Мақсаты :Балаларды 

ауыз біршілікке, 

татулыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту. Еңбекке 

Гүлзарды бақылау: 

Мақсаты: Көктемгі 

гүлзар туралы түсінік 

беру.Гүлзарларға 

егілген гүлдерді 

күтіп баптауды 

үйрету.    Қимылды 

ойын: 

«Тұқым сеп» 

Мақсат:Балалардың 

қызығушылықтарын 

дамыта отырып, 

Күнді бақылау: 

Мақсаты:Балаларды

ң күн туралы түсінік 

терін кеңейту.Күннің 

жылу мен жарық 

беретінін түсіндіру. 

Қимылды 

ойын:«Ағаштарды 

ата»Мақсаты: 

Балалар дың есте 

сақтау қабіл еттерін 

жетілдіру,аға 

Бұлтты бақылау: 

Мақсаты: 

Балалардың бұлт 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Ағаштарды тап» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу 



баулу:Аула ішін дегі 

қоқыстарды жинау.            

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке 

жұмыс:Аминаға 

көктем туралы 

тақпақ жаттату. 

 

 

 

 

баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу.                

Жеке 

жұмыс:Сардармен 

көктемгі ағаштар  

туралы әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

сөздік қорларын 

молайту. 

Ағаштардың аттарын 

атауды үйрету.                     

Еңбекке баулу: 

Талдардың түбін 

қопарып,қопсытуды 

үйрету.     Жеке 

жұмыс: Заңғарға 

гүлдердің суретін 

салғызу.  Еркін 

ойындар. 

 

 

 

штардың атауын 

анық айтуға үйрету.                  

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу.          

Жеке 

жұмыс:Аянатқа қос 

аяқтап секірту 

қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

 

 

 

 

Еңбекке баулу: 

Талдардың түптерін 

қопсыту.                 

Аула сыпырушыға 

көмектесу. 

Жеке 

жұмыс:Сайдамен 

көктемгі табиғат 

құбылыстары  

бойынша әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару,тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.Мәдени тамақтануға баулу. 

Бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

Балалардың назарын 

тағамға аудару, 

тамақтарын 

реттілігімен тауысып 

ішуге қалыптастыру.  

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Балаларға тамақты 

асықпай,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айтуды дағдыға 

айналдыру. 

 

Тамаққа отырар 

кезде асықпай өз 

орындарына отыруға 

жағдай жасау. 

Астарыңыз дәмді 

болсын. 

 

Тамақты оң 

қолмен,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 Түскі ұйқы Киімдерін біртіндеп Өз киімдерінің ірі Балаларға тыныш, Өз киімдерін Киімдерін шешіп, бүк 



шешуге 

талпындыру.Ірі 

түймелерді ағытуды 

үйрету. Балалардың 

тыныш ұйық тауын  

қадағалау. 

түймелерін ағытып, 

шешуді 

қалыптастыру.«Қызыл 

телпек» ертегісін оқып 

беру. 

жайлы жатуларына 

жағдай жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалар

дың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

теп шкафтарына  салу 

ды үйрету. 

«Әлди,әлди 

бөпешім» әнімен 

ұйықтату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауық

тыру 

шаралары 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен 

жүргізу,жалпақтабанд

ылықты болдырмау. 

Түйіршікті және 

жұмсақжолақшаларм

ен жүру. 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу.Төсектен тұрып 

түйіршекті жұмсақ 

жолақтармен жүруді 

үйрету. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Сиқырлы суреттер:      

Көктемніңсуреті 

бойынша әңгіме 

құрау.Мақсаты:Балала

рдың сөздік қорларын 

дамыту,өзара әңгіме 

лесуге үйрету. 

 

 Қимылды ойын:          

«Тұқым сеп» 

Мақсаты:Балалар 

ды достыққа тәрбие 

леу.Жүгіру арқылы 

балалардың дене 

лерін ширату.        

 

           Д\ойын:                    

«Жартысын тап»        

Мақсаты: Берілген 

суреттерден ағаштар 

дың суретін құрас 

тыру. 

Қимылды ойын: 

«Үлкенін тап»  

Мақсаты: 

Балаларды жылдам 

жүру арқылы 

денелерін ширату. 

 

   Д/ойын:                

«Жартысын тап» 

Мақсаты: Берілген 

суретке қарап  егістіктің 

суретін құрастыру.  

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Сайдаға көктемгі 

табиғат туралы түсінік 

беру. 

Ахмадқа аурыз 

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Аминаға наурыз 

туралы әңгіме 

айтқызу. 

Аянатқа «Пазл» 

арқылы  көктем 

суретін құрастыру. 

Аяжанға  гүлдің суретін 

салғызу. 

Серуенге Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 



дайындық дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы көктемгі ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Көктемгі ауа-райы туралы түсінік беру.Ересектердің көмегімен ойын алаңын сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға көктем мезгілінде күн жылына бастайтынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз,түн дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, жақсы 

демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз айының  IVапта 24.03.2022-25.03.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Көктем жаршысы құстар» 

Апта тақырыбы: «Құстар келді» 

 Мақсаты: Құстардың көктемде ұшып келуі туралы түсініктерін кеңейту.Балаларға құстардың сыртқы түрімен дене 

мүшелерін атауды қалыптастыру.Құстардың адам өміріне пайдалы екенін түсіндіру. 

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 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту.  

Ойындар,үстел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

   Қимылды ойын:  

«Ұшты-ұшты»Мақсаты: 

Қимыл қозғалыс арқылы 

балалардың қол бұл шық 

еттерін жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл қандай құс?» 

Мақсаты:Құстарды ажырата 

білуге үйрету,сөздік қорларын 

молайту. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                             «Қол орамалмен» 

 Қол орамалды көрсету.Қол орамалмен екі қолды төмен ұстап тұру.Қол орамалды төмен ұстап тұру.Қол орамалды 

жоғары көтеру,төмен түсіру.  4-5 рет 

Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді 



болсын!  

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

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

   Дидактикалық ойын: «Құстарға 

қалай көмектесеміз?» 

Мақсаты:Балаларға құстар туралы 

білім беру.Суреттер бойын ша есте 

сақтау қабіле тін дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Айырмашылығын тап»  

Мақсаты:Құстардыңсуреттерін 

салыстыра отырып, айырмашы 

лығын табу. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

  

 

 

 

 

 

 1.Б.Б.С: 

«Таным». 

Ұ.О.Қ: Құрастыру  

Тақырыбы: «Үйшік» 

Мақсаты:Кірпіштерді 

көлденеңінен орналас 

тыру,текшелерді кір піштермен 

үйлестіру арқылы кереует жасау ды 

үйрету. 

 

2.Б.Б.С: «Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка Тақырыбы: 

«Наурыз,біздің жаңа жыл» әні 

Мақсаты: Балаларды ұлттық  салт-

дәстүрімен таныстыру. Мерекені 

музыкамен байланыстыру.  

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру.Көтерілген арқаннан аттап 

жүру.Белгі бойынша тоқтап 

жүгіру.Мінбеге 

өрмелеу.Текшелерден аттауды 

қайталау. 

Серуенге Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 



дайындық үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен     Көктемгі ауа-райын бақылау: 

Мақсаты:Ауа-райын бақылай 

білуге, күннің бұлттануына қарап, 

жаңбырдың  жаууы мүмкін 

екендігін болжауға үйрету. 

Қимылды ойын:«Ұшты-

ұшты»Мақсаты: Қимыл қозғалыс 

арқылы балалардың қол бұл шық 

еттерін жаттықтыру.Еңбекке 

баулу: Талдардың түбін 

қопсытып,суару. 

Мақсаты:Балаларды 

қамқорлыққа,тазалыққа баулу. 

Жеке жұмыс:Айлинмен көктем 

мезгілі туралы әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

 

 

 

Күннің көзін бақылау:  

Мақсаты: Балаларға күн тура лы 

түсінік беру. Байқағыштық қас 

иетті қалыптастырып,іске баға 

беріп, қорытынды жасай білуге 

үйрету. 

Қимылды ойын: «Бұл қандай 

құс?»               

Мақсаты:Құстарды ажырата 

білуге үйрету,сөздік қорларын 

молайту.Еңбекке баулу: 

Ауладағы гүлдерд суару.. 

Мақсаты: Тәрбиешімен бірге су 

құйғыш пен суды ұқыпты құюға 

баулу. 

Жеке жұмыс:Аяжанмен гүлдер 

бойынша әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

 

Түскі ас 

   Мәдени тамақтануға баулу 

бойынша жеке жұмысты 

пысықтау.Тамақтан соң алғыс 

айту. 

Тамақты оң қолмен,төкпей 

ішуді үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 



 

 Түскі ұйқы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киімдерін шешіп, бүктеп 

шкафтарына  салуды үйрету. 

«Әлди,әлди бөпешім» әнімен 

ұйықтату. 

 

Өз киімдерінің  ірі түймелерін 

ағытып, шешуді қалыптастыру. 

«Қызыл телпек» ертегісін 

оқып беру. 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауықты

ру шаралары 

 

 

 

 

 

 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу.Төсектен тұрып 

түйіршекті жұмсақ 

жолақтармен жүруді үйрету. 

 

 

Ортопедиялық жол бойымен 

жүргізу,жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

 

 

 

     

  

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес әрекет 

 

   Қимылды ойын:«Ұшты-

ұшты»                             

Мақсаты: Қимыл қозғалыс 

арқылы балалардың қол бұл 

шық еттерін жаттықтыру.               

Қимылды ойын: «Бұл қандай 

құс?»               

Мақсаты:Құстарды ажырата 

білуге үйрету,сөздік қорларын 

молайту. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

   Нұрхатқа «Мен бастаймын,сен 

аяқта» ойынын ойнату. 

Аянатқа құстар туралы әңгіме 

айтқызу. 



Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуен Бақылау:Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды  бақылау.  

Мақсаты: Құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Еңбекке баулу:Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы гүлдерге су құйуды үйрету.Балаларға күннің қай мезгілде 

шығатынын түсіндіру.  

Қимылды ойын: «Ұшты,ұшты»  

Шеңберге тұрып құстарды атағанда  тұрамыз,гүл аттарын атағанда отырамыз. 

Мақсаты:        

 -Отырып,тұру барысында бір-біріне соқтығыспауды үйрету; 

-Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға тапсырма беру, жақсы демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз айының IV апта 28.03-01.04  (қайталау)  аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, 

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Көктем жаршысы-құстар» 

Апта тақырыбы: «Құстар келді» 

 Мақсаты: Құстардың көктемде ұшып келуі туралы түсініктерін кеңейту.Балаларға құстардың сыртқы түрімен дене 

мүшелерін атауды қалыптастыру.Құстардың адам өміріне пайдалы екенін түсіндіру. 

Күн   

тәртібі  

Дүйсенбі 

28.03.2022 

Сейсенбі 

29.03.2022 

Сәрсенбі 

30.03.2022 

Бейсенбі        

31.03.2022 

 

            Жұма 

         01.04.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес 

қимыл белсенділігін дамыту.  

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Қимылды ойын:         

«Құсша ұшамыз» 

Жұмбақтар жасыру: 

Жұмбақтың шешуін 

табуға үйрету 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жартысын тап»             

Қимылды ойын:  

«Ұшатын құстар» 

Дидактикалық 

ойын: 

«Бұл қандай құс?» 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                             «Қол орамалмен» 

 Қол орамалды көрсету.Қол орамалмен екі қолды төмен ұстап тұру.Қол орамалды төмен ұстап тұру.Қол орамалды 

жоғары көтеру,төмен түсіру.  4-5 рет 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді 

болсын!  

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

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Жұмбақ шешейік: 

Мақсаты:Балалард

ы жұмбақтың 

жауабын табуға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

 «Құсша қанат   

қағамыз» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, ұқып 

тылыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: «Құстарға 

қалай 

көмектесеміз?» 

Мақсаты:Балаларға 

құстар туралы білім 

беру, есте сақтау 

қабіле тін дамыту. 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» 

Мақсаты:Балаларға 

берілген құстың 

суреттерінің 

жартысын тауып 

орналастыру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Айырмашылығын 

тап»  

Мақсаты:Құстардыңс

уреттерін салыстыра 

отырып, айырмашы 

лығын тапқызу. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Жүру.Көтерілген 

арқаннан аттап 

жүру.Жүгіру.Белгі 

бойынша тоқтап 

жүгіру.Еңіс 

тақтайдың үстімен 

еңбектеуін дамыту.               

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Көктем 

мезгілі» 

Мақсаты:Көктем 

мезгілімен,табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістермен, 

балабақшаның 

ауласында өсетін 

ағаштармен және 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру.Көтерілген 

арқаннан аттап 

жүру.Белгі 

бойынша тоқтап 

жүгіру.Еңіс 

тақтайдың үстімен 

еңбектеу.Мінбеге 

1.Б.Б.С: 

«Таным». 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Үйшік» 

Мақсаты:Кірпіште

рді көлденеңінен 

орналастыру,текше 

лерді кірпіштермен 

үйлестіру арқылы 

кереует жасауды 

үйрету. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру.Көтерілген 

арқаннан аттап 

жүру.Белгі бойынша 

тоқтап жүгіру.Мінбеге 

өрмелеу.Текшелерден 

аттауды қайталау. 



2.Б.Б.С: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет.         

Тақырыбы:«Құста

р» 

Мақсаты: 

Тақырыпқа сәйкес 

шығарма оқып 

беріп,оның 

кейіпкерлеріне 

жанашырлық 

танытуға үйрету.  

бұталармен 

таныстыру.Ағаштар 

үшін судың,жылудың 

маңызы туралы 

әңгімелеп беру. 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Шұжықтар» 

Мақсаты:Жұмырлау,ес

у әдістерін пысықтай 

отырып,салыстыруды,

шұжықтардың бірдей 

болуын қадағалап 

үйрету.             

 

өрмелеуін 

жетілдіру.               

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Гүлдер» 

Мақсаты: 

Жоғарыдан төмен 

сызу,дөңгелек салу.  

 

 

 

 

 2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: 

«Наурыз,біздің 

жаңа жыл» әні 

Мақсаты: 

Балаларды ұлттық  

салт-дәстүрімен 

таныстыру. 

Мерекені 

музыкамен 

байланыстыру. 
 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен 

киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен Көктемгі 

табиғатты 

бақылау: 

Мақсаты:Балалард

ың көктемгі табиғат 

туралы түсініктерін 

кеңейту.         

Күнді бақылау: 

Мақсаты:Балалардың 

күн туралы түсінік терін 

кеңейту.Күннің жылу 

мен жарық беретінін 

түсіндіру. 

Қимылды 

Бұлтты бақылау: 

Мақсаты: 

Балалардың бұлт 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ 

жауап арқылы 

сөздік қорларын 

Гүлзарды 

бақылау: 

Мақсаты: Көктемгі 

гүлзар туралы 

түсінік беру.Гүлзар 

ларға егіл ген гүл 

дерді күтіп 

Желді бақылау: 

Мақсаты: Жел 

туралы түсінік 

беру.Жел түрлерін 

есте сақтау. 

Қимылды ойын: 

«Ұшты,ұшты» 



Қимылды 

ойын::«Ұшты-

ұшты»Мақсаты: 

Қимыл қозғалыс 

арқылы балалардың 

қол бұл шық еттерін 

жаттықтыру.              

Еңбекке баулу: 

Талдардың түбін 

қопсытып,суару. 

Жеке 

жұмыс:Нұрмұханб

етпен көктем 

мезгілі  туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

ойын:«Құстарды 

ата»Мақсаты: Балалар 

дың есте сақтау 

қабілеттерін 

жетілдіру,құстардың 

атауын анық айтуға 

үйрету.                  

Еңбекке баулу:Аула 

сыпырушыға көмектесу.          

Жеке жұмыс: Сайдаға 

қос аяқтап секірту 

қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

 

 

кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Құстарды тап» 

Мақсаты: 

Балаларды шапшаң 

дыққа, 

жинақылыққа 

тәрбиелеу 

Еңбекке 

баулу:Гүлдер 

отырғызу. Жеке 

жұмыс:Әсемгүлм

ен құстар туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

баптауды үйрету.       

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам?» 

Мақсат:Балаларды

ң қызығушылықтар 

ын дамыта отырып, 

сөздік қорларын 

молайту. Құстардың 

аттарын атауды 

үйрету.                     

Еңбекке баулу: 

Талдардың түбін 

қопарып,қопсытуды 

үйрету.     Жеке 

жұмыс: Әдеміге 

гүлдердің суретін 

салғызу.  Еркін 

ойындар. 

 

Мақсаты:Балаларды 

ауыз біршілікке,тату 

лыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту.           

Еңбекке баулу:Аула 

ішіндегі қоқыстарды 

жинау.            

Жеке 

жұмыс:Нұрдариға 

құстар туралы тақпақ 

жаттату. 

Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке жұмысты пысықтау. 



Мәдени 

тамақтануға баулу 

бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

Тамақты оң 

қолмен,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту.Астарыңыз 

дәмді болсын! 

 

Балалардың 

назарын тағамға 

аудару, тамақтарын 

реттілігімен 

тауысып ішуге 

қалыптастыру.  

 

Тамақты оң 

қолмен,төкпей ішуді 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

Астарыңыз дәмді 

болсын! 

 

Мәдени тамақтануға 

баулу бойынша жеке 

жұмысты 

пысықтау.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

 

 Түскі ұйқы Киімдерін біртіндеп 

шешуге үйрету.Ірі 

түймелерді ағытуды 

үйрету. Балалардың 

тыныш ұйықтауын  

қадаға лау. 

Балаларға тыныш, 

жайлы жатуларына 

жағдай жасау. «Бесік 

жыры» әнімен 

ұйықтату. 

Өз киімдерінің ірі 

түймелерін ағытып, 

шешуді қалыптас 

тыру.«Қызыл 

телпек» ертегісін 

оқып беру. 

Киімдерін шешіп, 

бүк теп шкафтарына  

салу ды үйрету. 

«Әлди,әлди 

бөпешім» әнімен 

ұйықтату. 

Өз киімдерін 

шешіп,бүктеуге 

талпындыру.Балалард

ың тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,сауық

тыру 

шаралары 

Ояну,отырып ұйқы 

ны ашу.Төсектен 

тұрып жаттығулар 

жасау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Ояну,отырып 

ұйқыны 

ашу.Төсектен тұрып 

түйіршекті жұмсақ 

жолақтармен жүруді 

үйрету. 

Түйіршікті және 

жұмсақжолақшаларме

н жүру. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Қимылыды ойын: 

«Қаздар»Мақсаты: 

Балалардың музыка 

лық есту қабілетін 

дамыту және қаздар 

дың тіршілігі мен 

 Қимылды ойын: 

«Кім жылдам?» 

Мақсат:Балалардың 

қызығушылықтарын 

дамыта отырып, сөздік 

қорларын молайту. 

Қимылды ойын:                         

«Аққу-қаздар» 

Мақсаты: 

Балаларды шапшаң 

дыққа аңғарпаздық 

қа тәрбиелеу. 

Суретпен жұмыс:      

Сурет бойынша 

әңгіме 

құрау.Мақсаты:Бал

алар дың 

қызығушылық 

Қимылды ойын: 

«Ұшты,ұшты» 

Мақсаты:Балаларды 

ауыз біршілікке,тату 

лыққа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 



таныстыру. 

  

Құстардың аттарын 

атауды үйрету.  

 

тарын дамыта отыр 

ып, сөздік қорларын 

молайту. Құстардың 

аттарын атауды 

үйрету.  

 

дамыту. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке 

жұмыс:Айлинге 

құстар туралы түсінік 

беру. 

Жеке жұмысАйназға 

құстар туралы тақпақ 

айтқызу 

Махмудқа құстың 

суреті бойынша 

әңгіме айтқызу. 

Сардарға «Мен 

бастаймын,сен 

аяқта» ойынын 

ойнату. 

Айзаға құстардың 

суреті бойынша әңгіме 

айтқызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Бақылау:Балабақшаның ауласындағы құстарды  бақылау.  

Мақсаты: Құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Еңбекке баулу:Ересектердің көмегімен ойын алаңындағы қоқыстарды  сыпырып,жинауға үйрету.                                

Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Қимылды ойын: «Жел,жаңбыр»  

Шеңберге тұрып жел дегенде тұрамыз,жаңбыр дегенде отырамыз. 

Мақсаты:        

 -Отырып,тұру барысында бір-біріне соқтығыспауды үйрету; 

-Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында 

әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға 

кеңес: «Баланы 

балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға тілек 

білдіру. 

 



Сәуір айының I апта 04.04.2022-08.04.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы: «Аялайық гүлдерді» 

 Мақсаты: Көктемде  гүлдердің  гүлденуі туралы түсінік беру.Әртүрлі гүлдермен таныстыру,олардың аттарын атауға 

және  бөліктерін атай білуге үйрету. 

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі 

04.04.2022 

Сейсенбі 

05.04.2022 

Сәрсенбі 

06.04.2022 

Бейсенбі  

07.04.2022 

            Жұма 

        08.04.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдерді  

жинау» 

Мақсаты: гүлдер 

туралы түсінік 

беру, оларға 

қамқорлық 

таныту; 

Санамақ айту. 

Мақсаты: 

балалардың сөздік 

қорын молайту, 

сөздерді анық айтуға 

үйрету; 

Дидактикалық 

ойын: 

«Гүл құрастыру» 

Мақсаты: гүлдің 

бөліктерін ажырата 

алуы; қамқорлық 

көрсетуге баулу; 

Қимылды ойын: 

«Гүлдей боламыз» 

Мақсаты: берілген 

тапсырманы орындай 

алу, ұйымшылдыққа 

баулу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Әдемі гүлдер» 

Мақсаты: түстеріне 

сәйкес топтастыру; 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                      «Шығыршықпен» орындалатын жаттығу                                                                         

Шығыршықты жоғары,шетінен алақанды төмен қаратып ұстап тұру.Алға көтеру. 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Жұмбақ 

шешейік: 

Мақсаты:Балала

рды жұмбақтың 

жауабын табуға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдер жинау» 

Мақсаты: 

Балаларды шапшаң 

дыққа,жинақылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: «Әдемі 

гүлдер»  

Мақсаты: 

Балаларды жылдам 

дыққа,достыққа 

тәрбиелеу. 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» Гүлдің 

суретін құрастыру. 

Мақсаты: 

Балаларды ұқып 

тылыққа шапшаңдық 

қа, тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: «Гүлдерді 

түстеріне қарай 

орналастыр» 

Мақсаты: 

Балаларды түстерді 

ажыратуға үйрету. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: 

Ирелеңдеген 

жолдың бойымен 

еркін жүру. 

Секіртепеден  

секіру.  

Таспалардан 

аттау. 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

«Жаратылыстану» 

Тақырыбы:   

«Күннің 

қажеттілігі» 

Мақсаты: Жер 

бетіндегі тіршілік 

үшін күннің көзінің 

қажеттілігі туралы 

түсінікті қалыптас 

тыру,күннің көзіне 

қуана білуге баулу. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар: 

Ирелеңдеген 

жолдың бойымен 

еркін жүру. Секірт 

педен  секіру.  

 Таспалардан 

аттау. Допты 

жоғары лақтыру. 

1.Б.Б.С: 

«Таным». 

Ұ.О.Қ: «Сенсорика» 

Тақырыбы: 

«Түймелерді ағыту 

мен салу» 

Мақсаты: Ата әже 

нымшаларының 

түймелерін салуды 

және ағытуды 

үйрету.  

 

 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Ирелеңдеген 

жолдың бойымен 

еркін жүру.Допты 

жоғары 

лақтыру.Гимнастика

лық тақтаның 

үстімен еңбектеуін 

жетілдіру.   



 

2.Б.Б.С: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Сөйлеуді 

дамыту»  

Тақырыбы: 

«Гүлдер» 

Мақсаты:Гүлдер

мен 

таныстыру,олард

ың бөліктерін 

атай 

білуге,қажетті 

сөздер мен сөз 

тіркестерін 

қолдануға үйрету. 

 

Алғашқы көктемгі 

гүлдерді бақылау. 

 

 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ:  «Сурет 

салу» 

Тақырыбы: 

«Дөңгелектер» 

Мақсаты: Қызыл 

сары бояумен 

дөңгелектерді 

салуды 

үйрету.(доптар) 

  

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы:«Көбеле

ктер » әні 

Мақсаты: Көркем 

бейнелерге сай 

қимылдар 

жасау,әуенді естіп 

сезіну,ән айту 

қаблеттерін 

жетілдіру 

  

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ: «Музыка» 

Тақырыбы:«Гүлдер 

» әні 

Мақсаты: Көркем 

бейнелерге сай 

қимылдар 

жасау,әуенді естіп 

сезіну,ән айту 

қаблеттерін 

жетілдіру 

  

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Көктемгі 

серуен№2 

« Бұлттарды 

бақылау» 

Мақсаты: Өлі 

табиғат 

құбылыстар 

туралы білімдерін 

Көктемгі серуен №2 

«Желді бақылау» 

Мақсаты:Жел 

туралы түсінік беру 

.Жел тұрлерін есте 

сақтау.         Жұмбақ 

жасыру: 

Ағаштарды 

Көктемгі 

серуен№3 

«Гүлзарды 

бақылау» 

Мақсаты:Көктемг

і гүлзар туралы 

түсінік беру. 

Өсімдіктерді күту 

Көктемгі серуен№4 

Күн жылу мен 

жарық көзі 

Мақсаты: 

Күннің  жарық және 

жылу көзі екені 

туралы түсініктерін 

дамыту.Табиғатқа 

Көктемгі серуен№5 

Итке бақылау 

Мақсаты: 

Балалардың ит 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 



тиянақтау, 

табиғатты 

бақылауға деген 

қызығушылықтар

ын ояту. 

Зерттеу 

жұмысы:Аспанд

ағы бұлтты 

қандай екенін 

анықтау.(тірі 

немесе өлі 

табиғатқа 

жататынын 

анықтау). 

Қимылды 

ойын:«Гүл 

жинау» 

Мақсаты: 

Балалардың тілін 

дамыту.Бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

шайқайды,         Көзге 

көрінбейді 

Шарлағанда сай-

сайды                    Бір 

сәт ерінбейді (Жел) 

Қимылды ойын: 

«Гүлдей боламыз» 

Мақсаты :  

Балаларды ауыз 

біршілікке,татулыққа 

тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту.  

Еркін ойындар 

 

,суару 

іскерліктерін 

тиянақтау.Табиғатт

ы сүюге,әсемдігін 

сезінуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Гүл жинау»         

Мақсаты: 

Балаларды жылдам 

дыққа,ұқыптылыққ

а тәрбиелеу. 

Еркін ойындар. 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Гүлді  ұста» 

Мақсаты: 

Балаларды 

жыдамдыққа,ұқыпты

лыққа тәрбиелеу.  

Еркін ойындар 

 

 

 

 

Қимылды ойын: 

«Гүлдей 

жайнаймыз» 

Мақсаты:Гүлдердің 

түрлерімен 

таныстыру.Гүл 

туралы түсініктерін 

кеңейту.               

Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  

 

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 



 

Астарыңыз дәмді 

болсын! 

 

Астарыңыз дәмді 

болсын! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

 

Түскі ұйқы      

Балалардың 

тыныш 

ұйықтауын 

қадағалау. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын қадағалау. 

 

 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

«Не дәмді? Ертегісін 

айтып беру.» 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Көктем туралы 

тақпақ жаттау. 

Мақсаты: бала 

Көктемгі ауа-райы  

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: сөздік 

Дидактикалық ойын  

«Кел,санайық!»  

Мақсаты: 

Д\ойын: «Гүл 

бөліктерін ата» 

Мақсаты: гүлдің 

Қимылды ойын: 

«Гүлді суарамыз» 

Мақсаты: баланы 



тілін тақпақ 

арқылы дамыту; 

қорын көбейту. баланың ой-өрісін 

шапшаң ойлауға 

дағдыландыру. 

бөліктерімен 

таныстыру. 

жастай еңбекке 

баулу, гүлге күтім 

жасауды үйрету. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Саидаға көктем 

мезгілінің 

ерекшеліктерін 

суретке қарап 

әңгімелету. 

 

Түстерді ажырату; 

Сардарға суреттегі 

артық затты 

тапқызу; 

Айзаға Гүл туралы 

тақпақ жаттату; 

Әсемгүлмен Гүлге 

қалай қамқорлық 

көрсетеміз. Сұрақ 

жауап алмасу. 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Серуенге қызығушылық  туғызу; балалармен жеке әңгімелесу; серуенге ойын материалдарын таңдау; 

серуенде балаларды әрекет етуге ынталандыру. 

«Желге бақылау жасау» 

Мақсаты: Балалардың көктем мезгіліндегі құбылыстар жайында білімдерін кеңейту,желдің аспандағы 

бұлттарға олардың қозғалысына әсерін тигізетінін айту. 

Қимылды ойын  «Қақпақ пен таяқ». 

Еңбек іс-әрекеті  Қажеттілік бойынша жұмыс 

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

Өсімдікті күту барысында тыңғылықты жұмыс атқара білуге тәрбиелеу. 

Өлі табиғат пен тірі табиғаттың бір-бірімен байланысын;ойлау қабілетін,сөздік қорын дамыту.(Балаларға 

желдің әсерінен болған жағымды-жағымсыз жағдайды айта білуді ұсыну). 

Тапсырма. «Бұлттардың қозғалысына байланысты жел күшін анықтау». 

Өзіндік іс-әрекет. 

Көңілді тыныш сәтті қолдауды қарастырып, өзіндік жұмысты мадақтау 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабқшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 



Сәуір  айының ІI апта11.04.2022-15.04.2022   аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: ««Біз еңбекқор баламыз»» 

Апта тақырыбы: ««Ас – атасы нан»» 

Мақсаты: Нанның адам үшін маңыздылығы, нанның бидайдан жасалатынын, оның дастарханға үлкен еңбек нәтижесінде 

келетіні, бидайдың өсуі, нан пісіру кезеңдері, бидайдың құндылығы туралы түсінік беру.Нанды қадірлеуге, қастерлеуге, 

нанды даярлайтын адамдарға деген құрмет сезімдерін, диқандар еңбегін бағалай білуге, еңбекке деген құрмет сезімдеріне 

тәрбиелеу. 

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі 

11.04.2022 

Сейсенбі 

12.04.2022 

Сәрсенбі 

13.04.2022 

Бейсенбі 

14.04.2022 

Жұма 

15.04.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын 

арттыру. Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Д\ойын: «Бұл не?» 

(фонарик арқылы) 

Мақсаты: фонарик 

арқылы суретте 

жасырылған затты 

табу. 

Ертегі оқу: «Нан 

қайдан шығады?» 

Мақсаты:ертегі оқу 

арқылы баланың 

сөздік қорын 

молайту. Сөйлеу 

мәдениетін, ойлау 

қабілетін дамыту. 

Нанды қадірлеуге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: «Артығын 

тап 

Ойын мақсаты: 

Есте сақтау, көру, 

ажырату 

қабілеттерін 

дамыту. 

Жұмбақ жасыру: 

 Ұзын мұртты 

сарылар, 

Наның содан алынар.  

(Бидай) 

Тақпақ айту. 

Нан қиқымын 

шашпаймыз, 

Жерде жатса 

баспаймыз. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайларға 

тастаймыз. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

(құралсыз) 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың 

дәмді болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын:  

«Допты ұстап ал» 

Мақсаты:Ептілікк

е, шапшаңдыққа 

баулу. 

Д\ойын: «Не 

көрдің, не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмыст

ық заттар мен топ 

бөлмесінің 

жиһаздары мен 

ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін 

жетілдіру және 

салыстыруға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Ұшты - ұшты» 

Ойын мақсаты: 

балаларды 

әртүрлі қимыл-

қозғалысын 

үйрету.  

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: 

Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту.Сурет 

бойынша әңгіме 

құрай білуге 

дағдыландыру. 

Дид-қ ойын: 

«Анасын тап» 

Мақсаты: 

төлдерді тануға, 

олардың 

балаларын дәл 

тауып айтуға 

үйрету. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

бағытты өзгертіп 

1. Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылыс

тану» 

Тақырыбы: 

«Судың қасиеті» 

Мақсаты: судың 

мөлдір екенін, бірақ 

оны кез-келген 

1.Б.Б.С:«Денсаул

ық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

бағытты өзгертіп 

1. Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:«Құрастыру» 

Тақырыбы: «Көпір, 

төбешік құрастыру» 

Мақсаты: 

пішіндерден, 

геометриялық 

денелерден көпірді 

1. Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

бағытты өзгертіп 



жүру. Лентамен 

еденде 10-20см 

қашықтыққа 

секіруді үйрету. 

2. Б.Б.С: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Көркем 

әдебиет» 

Тақырыбы: «Ас 

атасы-нан» 

Мақсаты: нан 

туралы 

түсініктерін 

кеңейту. Нан 

туралы өлең оқып 

беру. 

3.Д\ойын: «Нан 

өнімдерін тап» 

 

түске бояуға немесе 

ластауға болатынын 

көрсету. Судың дәмі 

ырынмен, сүттен 

ерекшеленеді. 

Төмен 

температурада 

мұзға айналуы 

мүмкін. 

2.Қимылды ойын: 

«Суда жүзеді және 

жүзбейді» 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Жапсыру» 

Тақырыбы: «Бидай» 

Мақсаты: дайын 

сұлбаға 

симметриялықты 

сақтап, дән 

пішіндерін 

орналастыра білуді 

және жапсыруды 

үйрету. 

  

жүгіру. Лентамен 

еденде 10-20см 

қашықтыққа 

секіру. Жол 

бойымен 

еңбектеуді 

қайталау.  

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ:«Сурет 

салу» 

Тақырыбы: 

«Бөлке»  

Мақсаты: қызыл 

сары бояумен 

дөңгелектерді 

салуды 

үйрету.(нан) 

 

 

құрастыруды үйрету. 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы: «Бұл 

қай кезде болады» 

әнін тыңдау 

Мақсаты: Музыкалық 

дыбыстың 

жоғарылығы мен 

төмендігін 

ажырату.Әнді көңілді 

айтуға үйрету,ойынға 

қатысу 

 

жүгіру. Жол 

бойымен 

еңбектеу. Екі 

қолмен допты 

нысанаға 

лақтыру.  

 

 

Серуенге Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс 



дайындық 

 

 

 

кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Автобусты 

бақылау 

Мақсаты: Көлікті 

сыртқы пішініне 

қарап ажырата 

алуға 

үйрету;Автобуста 

өзін ұстаудың 

қарапайым 

ережелерін 

қалыптастыру; 

Қимылды 

ойын:«Автомобил

ьдер» 

Мақсаты:Жол 

жүру ережесін 

сақтауды үйрету; 

Автобус туралы 

білімдерін бекіту; 

Еңбекке баулу: 

Алаңға апаратын 

жолды сыпыру.  

Еркін ойындар. 

Тамақтанып 

жатқан құстарды 

бақылау. 

Мақсаты: Құстарға 

қамқор болуға деген 

ынталарын арттыру; 

Құстар туралы 

білімдерін 

кеңейту;Табиғатқа 

деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу; 

Еңбекке баулу. 

Құстарды 

тамақтандыру 

Мақсаты:  

- Қарапайым 

тапсырмалард

ы өз бетінше 

орындауға  

қалыптастыру

; 

- Жануарларды 

бағуға деген 

ниетін 

арттыру; 

Ауа –райы 

құбылысын 

бақылау. 

Мақсаты: 

Белгілеріне қарап 

жыл мезгілін 

анықтауға 

үйрету; 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Мақсаты: 

Балаларды дыбыс 

бойынша тез 

жүгіруге, бірақ 

бірін – бірі 

соқпай, қимылды 

қозғалыс жасауға 

және тәрбиеші 

белгісі бойынша 

оны өзгерте алуға 

, өз орнын табуға 

үйрету.  

Еңбекке баулу: 

Ойынға арналған 

құмды сулау. 

Бұлттарды 

бақылау. 

Мақсаты: Өлі 

табиғат құбылыстары 

туралы білімдерін 

тиянақтау, 

табиғаттыбақылауға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбекке баулу: 

Қоқыстарды жинау, 

сыпыру.. 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты: Ойын 

ережесін түсініп, 

шартын сақтап 

ойнауға, ептілікке, 

алғырлыққа баулу. 

Еркін ойындар. 

 

 

Итті бақылау 

Мақсаты: Үй 

жануарлары 

туралы түсінік 

қалыптастыру; 

Иттің сырт 

келбеті мен 

жүріс тұрысы 

туралы айту; 

Жануарларға 

деген 

сүйіспеншілікте

рін арттыру; 

Еңбекке баулу:  

Табиғат 

бұрышындағы 

жануарларға 

шөптер 

дайындау. 

Мақсаты: 

Жануарларды 

күтуге ниеттерін 

арттыру, оларды 

дұрыс 

тамақтандыруға 

үйрету. 



«Торғай мен 

мысық» қимылды 

ойыны 

Мақсаты: Тізесін 

бүгу арқылы жеңіл 

секіріп түсуге;Бір – 

біріне соқтығыспай 

жүгіруге; 

Жылдам қашып, өз 

орнын табуға 

үйрету; 

Еркін ойындар. 

Еркін ойындар. Қимылды 

ойын: 

«Жалбыр ит» 

Мақсаты:Жүру 

және жүгіру 

барысында бір – 

біріне 

соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету;Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

Серуеннен 

оралу 

 

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

ұйымдастыру.  

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

Астарыңыз дәмді 

болсын! 

 

Астарыңыз дәмді 

болсын! 

 

Астарыңыз 

дәмді болсын! 

 

Астарыңыз дәмді 

болсын! 

 

Астарыңыз 

дәмді болсын! 

Түскі ұйқы Балалардың 

тыныш 

ұйықтауын 

қадағалау. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын 

қадағалау. 

 

 

Балалардың 

қалауымен 

ертегі оқып беру. 

«Не дәмді? Ертегісін 

айтып беру.» 

«Әлди-әлди» 

өлеңін қосып 

қою. 



     

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Тыныс алу 

жаттығуларын 

жасату,Жалаң аяқ 

жүру. 

Денені сергіту 

жаттығуын жүргізу. 

Массаж кілемшеден 

жүргізу. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықты 

алдын – алу.  

Қолдың және 

аяқ бұлшық 

еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

 

Ойындар дербес 

әрекет. 

 

«Сиқырлы 

сандық» 

Мақсаты: Дыбыст

арды анық, 

асықпай, дұрыс 

айта білуге 

үйрету.Сөздерде 

дыбыстың дұрыс 

айтылуына назар 

аударту. 

Д\ойын: «Не 

көрдің, не 

білдің?»Мақсаты

: Тұрмыстық 

заттар мен топ 

бөлмесіндегі  

ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін 

жетілдіру және 

салыстыруға 

үйрету. 

Тақпақтар 

жаттату. 

Мақсаты: сөзді 

анық айтуға, 

дыбыстарды нақты 

айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

арқылы баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

Ойын: «Кімнің 

заттары?» 

(Достарының 

заттарын анықтау)  

Баланың жеке  

картасына 

сәйкес жеке 

Жеке жұмыс: 

Айлинге көктем 

мезгілі туралы 

Жеке жұмыс: 

Ахмадқа 

гүлдердің түрімен 

Жеке жұмыс: 

Әдеміге Нан 

туралы нақыл сөз 

Жеке жұмыс: 

Д\ойын:Махмутқа  

«Көлеңкесін тап» 

Жеке жұмыс: 

Нұрмұханбетке 

«Болады, 



жұмыс. тақпақ жаттату. таныстыру. жаттату. болмайды» ойынын 

ойнату; 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. 

Қатармен жүруге дағдыландыру. 

Серуен Бақылау: «Құстарды бақылау» 

 Мақсаты: 

- алаңға келетін құстардың аттарын анықтау.  

- Олардың сыртқы бейнесін, қандай жемді жақсы көретінін, қалай тұрып, қалай жүретіндерін 

анықтау. 

- Балаларды байқағыштыққа, құстарға жанашыр болуға тәрбиелеу. 

Бақылау барысы:  

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бір торғай тұрмайды... 

Бір торғай тұрмайтын қораға 

Мың торғай тұрмайды. 

Еңбекке баулу:  

Құстарды тамақтандыру. 

Мақсаты:  

- Қарапайым тапсырмаларды өз бетінше орындауға  қалыптастыру; 

- Жануарларды бағуға деген ниетін арттыру; 

Қимылды ойындар: «Ұядағы құстар» 

 Мақсаты: 

- Жүру және жүгіру барысында бір – біріне соқтығыспай еркін жүруге үйрету; 

- Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

Қажетті материалдар: құстарға арналған жем 



Серуеннен 

оралу 

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

шараларын ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабқшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сәуір айының   ІII апта18.04.2022-22.04.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз» 

Мақсаты:Қарапайым еңбек дағдыларын қалыптастыруға, еңбек сүйгіштікке, еңбек адамдарына құрмет ссезімдерін 

тәрбиелеуге, адам қолымен жасалғанның барлығына ұқыпты қарауға, балалардың сөйлеуін,шығармашылық қабілеттерін 

және ойлауын қалыптастыруға ықпал ету. 

Апта тақырыбы: «Жәндіктер» 
 

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі 

18.04.2022 

Сейсенбі 

19.04.2022 

Сәрсенбі 

20.04.2022 

Бейсенбі 

21.04.2022 

Жұма 

22.04.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Фотосуреттер 

қарастыру:  

«Жәндіктер 

әлемі». 

Мақсаты: 

Фотосуретте 

бейнеленген 

жәндіктерді атау. 

Үстел-үсті ойын: 

«Ұқсасын тап» 

Мақсаты: түр-

түсін, пішінін 

ажыратуға  үйрету. 

Д\ойын: 

«Жәндіктерді үйіне 

орналастыр» 

Мақсаты: сөздік 

қорын молайту, 

байқампаздық 

қабілеттерін арттыру. 

 

Дыбыстық ойын: 

«Жәндіктер» 

Мақсаты: балаларды 

жәндіктердің 

дауысына оңай 

ажыратуға 

дағдыландыру. 

Д\ойын: «Дәл 

осындайды тауып 

ал» 

Мақсаты:Балалард

ың  дүние  танымын 

кеңейту, тілдік  

қарым-қатынасты  

қолдана білуге 

жаттықтыру 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

«Шығыршықпен орындалатын жаттығулар» 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті 

ойыны 

«Пішініне қарай 

қой» 

Мақсаты: 

балаларға 

берілген 

суреттерге қарап 

пішініне қарайт 

орналастыра 

білуге үйрету. 

Тапқырлықа 

баулу 

Үстел-үсті 

ойыны: 

«Топтастыр» 

Мақсаты 

:Ертегідегі 

жағымды 

жағымсыз 

кейіпкерлерді 

ажырату 

Үстел үсті ойыны: 

«Бөліктерді  

құрастыр» 

Мақсаты: Зейіндікке 

баулу. 

 

«Сиқырлы 

суреттер» 

Мақсаты: 

Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту.Сурет 

бойынша әңгіме 

құрай білуге 

дағдыландыру. 

Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

Мақсаты: 

байқампаздыққа 

баулу, сөздік қорын 

молайту. Балаларды 

ойынға қызықтыру. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С:«Денсаулы

қ» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: жүру, 

кедергілерден 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратыл

ыстану» 

Тақырыбы: 

«Жәндіктер» 

Мақсаты: 

балаларды 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүру, кедергілерден 

аттап жүру. Бірінен 

соң бірі (20см дейін) 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Сенсорика» 

Тақырыбы: 

«Моншақтар» 

Мақсаты: 

моншақтарды 

пішінімен және 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

жүру, кедергілерден 

аттап жүру. Бірінің 

соңынан бірі (20м 



аттап жүру. 

Бірінің соңынан 

бірі (20см дейін) 

жүгіру. Доптарды 

бір-біріне 

домалату. 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:«Сөйлеуді 

дамыту» 

Тақырыбы: 

«Көбелекпен 

таныстыру» 

Мақсаты: 

көбелекпен 

таныстыру. 

Әңгімелесе 

отырып 

көбелектің атын, 

көлемін, түсін 

білдіру, кішкене 

үлкен және 

түстердің атауын 

сөздік қорларына 

енгізу. 

3.Д\ойын: 

«Көбелекті 

жәндіктермен 

оларға тән 

белгілермен 

таныстыру.(көбеле

к, қоңыз) 

5.Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

 

жүгіру. Доптарды 

бір-біріне домалату 

(0,5-1,5м). Құрсаудан 

құрсауға аттау. 

 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы: «Өрік» 

Мақсаты: қыл 

қаламмен сары 

бояумен дайын табақ 

пішініне өрік 

бейнесін салу. 

 

көлеміне және түсіне 

қарай жіпке өткізу 

қимыл әрекеттері мен 

таныстыру. Саусақ 

қимылдарын дамыту. 

 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ :«Музыка» 

Тақырыбы: 

«Көбелектер » әні 

Мақсаты: 

Музыкалық 

дыбыстың 

жоғарылығы мен 

төмендігін 

ажырату.Әнді көңілді 

айтуға үйрету,ойынға 

 

дейін) жүгіру. 

Доғаның астынан 

еңбектеп өту.  

 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ :«Музыка» 

Тақырыбы: 

«Көбелектер » әні 

Мақсаты: 

Музыкалық 

дыбыстың 

жоғарылығы мен 

төмендігін 

ажырату.Әнді 

көңілді айтуға 

үйрету,ойынға 

 



құрастыр» 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

«Жәндіктерді 

бақылау» 

Мақсаты: 

- «Жәндіктер

» сөзінің 

мағынасы 

туралы 

түсініктерін 

тиянақтау.  

- Оларды 

тіршілік ету 

ерекшелікт

еріне қарай 

салыстыра 

білуге 

үйрету. 

                                      

Бақылау 

барысы 

Тәрбиеші жұмбақ 

жасырады. 

Ызыңдап ән 

салады 

  «Көктемгі 

теректерді 

бақылау» 

Мақсаты:  

- Терек және 

оның 

бөліктері 

туралы 

түсінік 

қалыптастыр

у; 

 

Бақылау 

барысы:  

Балабақша 

ауласындағы 

теректерді  

бақылау. 

Теректердің әр 

түрлі екендігін, 

бойлары, 

жапырақтары 

бәрі өзгеше 

«Итті бақылау» 

Мақсаты:  

- Үй жануарлары 

туралы түсінік 

қалыптастыру; 

- Иттің сырт 

келбеті мен 

жүріс тұрысы 

туралы айту; 

- Жануарларға 

деген 

сүйіспеншілікт

ерін арттыру; 

Бақылау барысы 

Көшеде жүрген 

иттерді бақылау. 

Иттің сырт келбеті 

мен жүріс тұрысын 

сипаттау, адам 

өміріндегі алатын 

орнын түсіндіру.  

Кімнің үйінде ит бар 

екендігін сұрау және 

«Құстарды 

бақылау» 

 Мақсаты: 

- алаңға келетін 

құстардың 

аттарын 

анықтау.  

- Олардың 

сыртқы 

бейнесін, 

қандай жемді 

жақсы 

көретінін, 

қалай тұрып, 

қалай 

жүретіндерін 

анықтау. 

- Балаларды 

байқағыштыққ

а, құстарға 

жанашыр 

болуға 

тәрбиелеу. 

1. Көлікті 

бақылау 

Мақсаты:  

- Сырт 

бейнесіне 

қарап 

көліктерді 

ажырата алуға 

үйрету. 

 

Бақылау барысы:  

Көшелерде жүріп 

жатқан көліктері 

бақылау. Көлік 

жүргізетін адамды 

жүргізуші деп ал 

қалғандарын 

жолаушылар деп 

айтатынын 

түсіндіру.  Жол 

жүру уақытында 

жүргізушімен 

сөйлесуге, 



Жұп – жұқа 

қанаты 

Тәттіге тамсанып 

Қоқысқа қонады. 

Бұл не? (Шыбын) 

Тор тоқуға шебер 

– ақ 

Бірақ киім 

тікпейді 

Өнері де өнер – 

ақ 

Бірақ ісі бітпейді 

(Өрмекші) 

Құжынаған 

жұмыскер 

Бірлескенде тым 

іскер (Құмырсқа) 

 

Еңбекке баулу: 

Алаңды 

қоқыстардан 

тазалау. 

Мақсаты: 

Үлкендерге 

көмек беруге, 

үлкендер еңбегін 

қадірлеуге 

болатынын 

түсіндіру. Терек  

бұтақтардан ал 

бұтақтар 

жапыраұқтардан 

тұратынын айту. 

Әр мезгілге сай 

ағаштын да 

келбеті өзгеріп 

отыратынын 

түсіндіру.  

Еңбекке баулу:   

Балалармен 

бірге теректің  

сынған 

бұтақтарын 

кесіп алу.  

Мақсаты:  

Табиғатқа деген 

сүйіспеншілікте

рін арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Құстар ұясында» 

Мақсаты:  

- Бір – біріне 

соқтығыспай 

еркін 

иттері туралы айтуды 

өтіну.  

 

Еңбекке баулу:  

Табиғат 

бұрышындағы 

жануарларға шөптер 

дайындау. 

Мақсаты: 

Жануарларды күтуге 

ниеттерін арттыру, 

оларды дұрыс 

тамақтандыруға 

үйрету. 

 

Қимылды ойын: 

«Жалбыр ит» 

Мақсаты: 

- Жүру және 

жүгіру 

барысында бір 

– біріне 

соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

тапсырмасын 

Бақылау барысы:  

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса 

қораға, 

Бір торғай 

тұрмайды... 

Бір торғай 

тұрмайтын қораға 

Мың торғай 

тұрмайды. 

 

Еңбекке баулу:  

Құстарды 

тамақтандыру 

Мақсаты:  

- Қарапайым 

тапсырмаларды 

өз бетінше 

орындауға  

қалыптастыру; 

- Жануарларды 

бағуға деген 

ниетін 

арттыру; 

Қимылды ойындар: 

«Ұядағы құстар» 

 Мақсаты: 

алаңдатуға 

болмайтынын айту. 

Егер осы ережелер 

сақталмаса жол 

апаты болуы әбден 

мүмкін екенін 

түсіндіру.  

 

Еңбекке баулу: 

Алаңды жинау. 

Мақсаты: 

Сыпырғыштарды 

дұрыс пайдалануға 

баулу. 

 

Қимылды ойын: 

«Ұшақтар» 

Мақсаты:  

- Жол жүру 

ережелерін 

сақтауға 

үйрету; 

- Жүк көліктері 

туралы 

білімдерін 

бекіту; 

Қажетті 



тәрбиелеу. 

Қимылдыойын: 

«Аюлар мен 

аралар» 

Мақсаты: 

- Жүру және 

жүгіру 

барысында 

бір – біріне 

соқтығыспа

й еркін 

жүруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

тапсырмас

ын 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

Қажетті 

материалдар: 

ұсақ 

ойыншықтар, 

қалақша, 

сыпырғыш. 

жүгіруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

белгісі 

бойынша 

жылдам 

жүгіруге, бір 

– біріне 

көмек 

көрсетуге 

қалыптастыр

у 

Қажетті 

материалдар: 

балаларға арналған 

тырмалар, 

қалақшалар, шелек, 

ойыншықтар. 

 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

Қажетті 

материалдар: 

қалақшалар, 

машиналар, 

қуыршақтар. 

 

- Жүру және 

жүгіру 

барысында бір 

– біріне 

соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

Қажетті 

материалдар: 

құстарға арналған 

жем 

 

материалдар: 

қалақшалар, шелек, 

сыпырғыштар.  

 

Серуеннен 

оралу 

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

ұйымдастыру.  



 

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

 

Астарың дәмді 

болсын! 

 

 

Нан қоқымын 

шашпаңдар! 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

Түскі ұйқы      

Тыныш 

ұйыктауын 

кадағалау 

Тыныш ұйыктауын 

кадағалау 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

«Не дәмді? Ертегісін 

айтып беру.» 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

шаралары. 

Денені сергіту 

жаттығу. 

Массаж 

кілемшеден 

жүргізу. 

Денені сергіту 

жаттығуы. 

Нүктелі массаж. 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

ы алдын – алу.  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

Жәндіктер 

туралы 

Д\ойын: 

«Жәндіктердің 

Сөздік жұмыс: 

«Жәндіктер немен 

Қимылды ойын:  

«Ұшты - ұшты» 

Ертегі оқып беру: 

«Құмырсқа мен 



 жұмбақтар 

жасыру. 

Мақсаты: есте 

сақтау 

қабілеттерін 

арттыру. 

Жұмбақтың 

шешуін табуға 

үйрету. 

 

 

көлеңкесін тап» 

Мақсаты: 

балалардың сөздік 

қорын молайтып, 

байқампаздыққа 

үйрету. 

 

қоректенеді? «  

Мақсаты: жәндіктер 

туралы мәлімет бере 

отырып, олар туралы 

түсініктерін молайту.  

Мақсаты: ұшайтын 

және ұшпайтын 

заттарды ажырата 

білуге дағдыландару. 

шегіртке» ертегісін 

оқып беру. 

Мақсаты: ертегіні 

тыңдай білуге, 

қойылған сұрақтарға 

жауап беруге 

ынталандыру. 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Айлинге «Біз 

еңбекқор 

баламыз» 

картиналар 

топтамасынан 

суреттер 

қарастыру 

  Әсемгүлге 

сурет арқылы әңгіме 

құрастыру. 

 

Әңгіме құрастыру. 

Айзаға «Далада 

кездесетін жәндіктер» 

ойынын ойнату. 

 

Каусарға (көктем 

мезгілінің   

суреттерін  

қарастыру) 

Мақсаты: 

 сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Д\ойын: Аянатқа 

«Суреттер  

қиындысын 

көрсету»   

Мақсаты:  

түсті қабылдауды 

және қолдың ұсақ 

моторикасын 

дамыту. 

 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. Балабақшаның ауласындағы құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  



Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр» 

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

 

Ата-аналарды қызықтыратын мәселелер бойынша жеке шағын әңгімелер, ұсыныстар мен кеңестер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сәуір айының   ІV апта25.04.2022-29.04.2022 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз» 

Мақсаты:Қарапайым еңбек дағдыларын қалыптастыруға, еңбек сүйгіштікке, еңбек адамдарына құрмет ссезімдерін 

тәрбиелеуге, адам қолымен жасалғанның барлығына ұқыпты қарауға, балалардың сөйлеуін,шығармашылық қабілеттерін 

және ойлауын қалыптастыруға ықпал ету. 

Апта тақырыбы: «Еңбек – бәрін жеңбек» 

Күн  

тәртібі 

Дүйсенбі 

25.04.2022 

 

Сейсенбі 

26.04.2022 

 

Сәрсенбі 

27.04.2022 

Бейсенбі 

28.04.2022 

Жұма 

29.04.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. Балалардың балабақшаға келуіне қызығушылықтарын арттыру. 

Балабақша туралы жақсы ой қалыптастыру. Бейімделуі жайында ата-аналармен  әңгімелесу. 

Ойындар, 

үстел-

үсті,саусақ 

және т.б. 

Сюжетті ойын: 

«Құрылысшы» 

Мақсаты: 

балаларға 

ересектің еңбегін 

бағалауға 

тәрбиелеу. 

Д\ойын: «Бұл не?» 

Мақсаты: Еңбек 

құралдарын атау, 

ажырата білу. 

«Біз еңбекқор 

баламыз» картиналар 

топтамасынан 

суреттер қарастыру 

Қимылды ойын: 

«Жемістерді жина» 

Мақсаты: балаларды 

өз жастарына  сәйкес 

еңбектенуге  үйрету. 

Үстел-үсті: 

«Бөліктерді 

құрастыр» 

Мақсаты: балаларды 

тапқырлыққа, 

байқампаздыққа 

баулу. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені. 

«Құралсыз» 



Таңғы ас 

 

Сырттан келіп  үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету. Астарың дәмді 

болсын! 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Жұмбақты 

шешейік: 

Мақсаты: 

балаларды  

жұмбақтың 

шешуін табуға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Көкөністерді тез 

жина» 

Мақсаты: 

балаларды 

шапшаңдыққа, 

жинақылыққа 

тәрбиелеу. 

Балаларды еңбекке 

баулу. 

Д\ойын: «Бөліктерді 

құрастыр» 

Мақсаты:  балаларды 

тапқырлыққа , 

байқампаздыққа 

баулу. 

«Гүлдерді жина» 

Мақсаты: балаларды 

түстерді ажыратуға 

үйрету. 

Мақал-мәтел 

айтқызу. 

«Еңбек» туралы. 

Мақсаты: .Балаларға 

еңбек туралы 

мақалдарды 

үйретіп,мағынасын 

түсіндіру. 

Балалардың сана-

сезімін,ақыл ойын 

дамыту. 

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі 

қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

ирелендеген 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:«Жаратылы

стану» 

Тақырыбы: 

«Ауладағы 

ересектердің 

еңбегі» 

Мақсаты: 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:«Дене 

шынықтыру» 

Жұптасып жүру, 

ирелендеген баудың 

бойымен еркін жүру. 

Шағынтоппенжүгіру. 

Таспадансекіру. Жол 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ «Құрастыру» 

«Моншақтар» 

Мақсаты: 

пішіндерден, 

геометриялық 

денелерден көпірді 

құрастыруды үйрету. 

Б.Б.С:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: «Дене 

шынықтыру» 

Жұптасып жүру, 

ирелендеген баудың 

бойымен еркін жүру. 

Шағын топпен 



баудың бойымен 

еркін жүру. 

Шағын топпен 

жүгіру. Таспадан 

секіру.  

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: «Көркем 

әдебиет» 

Тақырыбы:«Түл

кі мен қораз 

ертегісі» 

Мақсаты: ертегі 

мазмұнын 

түсінуге, 

әсерленуге 

үйрету. 

.Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

 

ауладағы 

ересектердің 

еңбегіне 

қызығушылықты 

дамыту. Еңбек 

және жекеленген 

еңбек әреккеттері 

туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру.  

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Мүсіндеу» 

Тақырыбы: 

«Сақина» 

Мақсаты: 

Домалақтау,есу 

және шымшу 

әдістерімен сақина 

жасауды үйрету. 

 

 

бойымен еңбектеу. 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Сурет салу» 

Тақырыбы: 

«Табақтағы өріктер» 

Мақсаты: қыл 

қаламмен сары және 

қызыл бояумен 

дайын табақ пішініне 

өрік пен шие 

бейнесін салу. 

 

 

 

Шаттық шеңбері. 

1.Балабақшадағы 

жиһаздармен 

таныстыру. 

2.Балалардан жеке- 

жеке сұрау. 

3.Д\Ойын: «Не 

жоғалды?» 

4.Сергіту сәті. 

5.Қорытынды. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:«Музыка» 

Тақырыбы: «Төлдер 

жыры» әні 

Мақсаты: Әнді 

бірдей бастап,бірге 

аяқтауды 

үйрету.Мәтінді 

бұзбай айтуға 

тәрбиелеу. 

 

 

жүгіру. Таспадан 

секіру. 

Жолбойыменеңбекте

у.  Еңіс тақтайдың 

үстімен жүру. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

 

Серуенге қызығушылықтарын ояту.Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін 

қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

«Жасыл 2. Бүр жара «Жәндіктерді   «Көктемгі «Өсімдіктер мен 



 

 

шөптерді 

бақылау» 

Мақсаты:  

- Көктем 

мезгілінде 

жер бетін 

қайтадан 

жасыл шөп 

жабатынын 

түсіндіру; 

- Алғашқы 

шөпті 

байқау; 

Бақылау 

барысы: 

Балалармен жаңа 

өсіп келе жатқан 

көк шөпті 

қарау.Күн көп 

түсетін жерде 

алғашқы шөптер 

қылтиып шыға 

бастайтынын 

бекіту.Күн қыза 

бастады,қар 

еріді,топырақ 

жылынды,көк 

бастаған 

ағаштарды 

бақылау 

Мақсаты: 

- Ағаштардағы 

жарып келе 

жатқан бүрді 

бақылау;  

- Балаларды 

табиғаттың 

қорғаушысы 

болуға 

тәрбиелеу. 

 

Бақылау барысы: 

 

Тапсырма: ағаш 

туралы суреттер 

бойынша 

шығармашылық 

әңгіме құрастыру. 

Әр балаға суреттер 

таратылады. 

Көркем сөз 

Ағаштар тұр 

жүдеп, 

Жапырақ сәні 

бақылау» 

Мақсаты: 

- «Жәндіктер» 

сөзінің 

мағынасы 

туралы 

түсініктерін 

тиянақтау.  

- Оларды 

тіршілік ету 

ерекшеліктерін

е қарай 

салыстыра 

білуге үйрету. 

                                      

Бақылау 

барысы 

Тәрбиеші жұмбақ 

жасырады. 

Ызыңдап ән салады 

Жұп – жұқа қанаты 

Тәттіге тамсанып 

Қоқысқа қонады. Бұл 

не? (Шыбын) 

Тор тоқуға шебер – 

ақ 

Бірақ киім тікпейді 

теректерді 

бақылау» 

Мақсаты:  

- Терек және 

оның бөліктері 

туралы түсінік 

қалыптастыру; 

 

Бақылау 

барысы:  

Балабақша 

ауласындағы 

теректерді  

бақылау. 

Теректердің әр 

түрлі екендігін, 

бойлары, 

жапырақтары бәрі 

өзгеше болатынын 

түсіндіру. Терек  

бұтақтардан ал 

бұтақтар 

жапыраұқтардан 

тұратынын айту. 

Әр мезгілге сай 

ағаштын да 

келбеті өзгеріп 

бұталарды 

бақылау» 

 

Мақсаты: 

- Көктемгі 

гүлзар туралы 

түсініктерін 

кеңейту.  

- Өсімдіктерді 

күту, суару 

іскерліктерін 

тиянақтау.  

- Табиғатты 

сүюге, 

әсемдігін 

сезінуге 

тәрбиелеу. 

 

Бақылау барысы 

Тәрбиеші сұрақтар 

қойып, әңгімелесу 

жүргізеді. 

- Қандай үй гүлдерін 

білесіңдер? 

- Қандай дала 

гүлдерін білесіңдер? 

- Олардың қандай 



шөп өсті, яғни 

балаларды 

осылай  

қорытынды 

жасай білуге 

үйрету.Табиғатты

ң оянуына 

байланысты 

балаларда 

көтеріңкі көңіл 

күйді 

ояту.Өсімдікті 

аялап,күте білуге 

үйрету 

Жұмбақ 

«Айт!» десе 

жүгірмес 

  Су тисе 

сілкінбес    (шөп) 

Мақал-мәтел 

Адам жерге нәр 

береді                

Су көп болса,шөп 

бітік шығады. 

Жер адамға нан 

береді 

Еңбекке баулу: 

енеді. 

Соғады жел үдеп, 

Қыстың кеп 

сәлемі.  

Жұмбақ:   

Жазда жатсаң 

көлеңкесінеалады, 

Қыста жақсаң, 

жаның рахат 

табады. 

                                  

                        Ағаш 

 

Еңбекке баулу:  

Қайың ағашының 

түбіне қар жинау. 

 

Мақсаты: 

балаларға ағаштың 

түбін қармен 

жабудың сырын, 

пайдасын 

түсіндіру. 

 

Қимылды ойын: 

«Біз көңілді 

баламыз» 

Өнері де өнер – ақ 

Бірақ ісі бітпейді 

(Өрмекші) 

Құжынаған 

жұмыскер 

Бірлескенде тым 

іскер (Құмырсқа) 

 

Еңбекке баулу: 

Алаңды қоқыстардан 

тазалау. 

Мақсаты: 

Үлкендерге көмек 

беруге, үлкендер 

еңбегін қадірлеуге 

тәрбиелеу. 

Қимылдыойын: 

«Аюлар мен 

аралар» 

Мақсаты: 

- Жүру және 

жүгіру 

барысында бір 

– біріне 

соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету; 

отыратынын 

түсіндіру.  

Еңбекке баулу:   

Балалармен бірге 

теректің  сынған 

бұтақтарын кесіп 

алу.  

Мақсаты:  

Табиғатқа деген 

сүйіспеншіліктері

н арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Құстар ұясында» 

Мақсаты:  

- Бір – біріне 

соқтығыспай 

еркін жүгіруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

белгісі 

бойынша 

жылдам 

жүгіруге, бір – 

біріне көмек 

көрсетуге 

қалыптастыру 

Қажетті 

айырмашылығы 

бар? 

- Сендерге қандай 

гүлдер ұнайды? 

Неге? 

- Сендердің 

үйлеріңде гүл бар 

ма? Қандай? 

- Оларды қалай 

күтесіңдер? 

- Гүлдер жақсы өсу 

үшін не істеу керек? 

 

Еңбеке баулу:  

Гүл егетін алаңда 

жұмыс (тазалау, 

қопсыту) 

Мақсаты: Бірлесе 

жұмыс істей білу 

іскерліктерін 

тиянақтау, гүлдердің 

өсуі туралы 

білімдерін 

қалыптастыру. 

 

Қимылды ойын: 

«Қай топ тез 



Ауладағы 

қураған шөпті 

жинау 

 Мақсаты:  

- Тырнауыш

пен жұмыс 

істеуді 

жалғастыру 

(шөпті 

белгілі бір 

орынға 

жинау, 

зембілмен 

оны апару).  

- Жолдастар

ымен 

бірлесіп 

жұмыс 

атқарып, 

ұжымдық 

еңбекке 

деген 

қызығушыл

ықтарын 

тәрбиелеу. 

 

Мақсаты:  

- Бір – біріне 

соқтығыспай 

еркін 

жүгіруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

белгісі 

бойынша 

жылдам 

жүгіруге, бір 

– біріне 

көмек 

көрсетуге 

қалыптастыр

у 

Қажетті 

материалдар: 

күрек, сыпырғыш, 

шелек. 

 

- Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

Қажетті 

материалдар: ұсақ 

ойыншықтар, 

қалақша, сыпырғыш. 

 

 

материалдар: 

балаларға арналған 

тырмалар, 

қалақшалар, шелек, 

ойыншықтар. 

 

жиналады?» 

Мақсаты: 

- Жүру және 

жүгіру 

барысында бір 

– біріне 

соқтығыспай 

еркін жүруге 

үйрету; 

- Тәрбиеші 

тапсырмасын 

бұлжытпай 

орындауға 

үйрету; 

Қажетті 

материалдар: ұсақ 

ойыншықтар, 

қалақшалар мен 

шелек.  

 

 

Серуеннен Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, өз сөрелерін тауып көрсетуге үйрету. Гигиеналық шараларын 



оралу ұйымдастыру.  

 

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени – 

гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау. 

 

Тамақты асықпай 

, төкпей ішуді 

қалыптастыру. 

Нан қиқымын 

жерге  түсірмеуді 

үйрету. 

 

Балаларға өз 

орындарына 

отыруға жағдай 

жасау. Тамақты 

асықпай ішуді 

үйрету. 

Бата: 

Асың асың асыңа, 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата –анаң жүрсін 

қасыңдар. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайлапға 

тасаңдар. 

Бата: 

Асың асың асыңа 

Берекет берсін 

басыңа. 

Аман болып 

әрдайым, 

Ата-анаң жүрсін 

қасыңда 

 

 

Түскі ұйқы  

Киімдерін өздері 

шешіп, бүктеп  

шкафтарына 

салуды үйрету. 

 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын  

қадағалау. 

Жағымды жағдай 

жасау. 

 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

оқып беру. 

 

«Не дәмді? Ертегісін 

айтып беру.» 

 

«Әлди-әлди» өлеңін 

қосып қою. 

  

 

 

 

   

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

сауықтыру 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

Біртіндеп ояту. 

Жаттығу жасау 

арқылы баланың 

Ояну, отырып, 

ұйқыны ашу. 

Төсектен тұрып, 

Ортопедиялық  жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақтабандылықт

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 



шаралары. түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

ұйқысын ашу. түйіршекті  және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүруді 

дағдыландыру. 

ы алдын – алу.  жаттығуларды 

орындау. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, 

балабақшадағы аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар,  

дербес әрекет 

 

Суреттер қарау:  

көктем мезгілінің 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

 

 

 

Д\ойын: «Нан 

өнімдерін тап» 

Мақсаты: ұннан 

жасалған нан 

өнімдерін табу. 

Қимылды ойын: «Өз 

орныңды тап» 

Мақсаты:  пішіндерді 

тауып, орнына тү 

Үстел-үсті ойыны: 

«Көлеңкесін тап» 

Мақсаты:  

тапқырлыққа баулу. 

Д\ойын: «Дәруменді 

тап» 

Мақсаты: балаларды 

ойлау қабілетін 

дамыту.  

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Ратмирге «Түлкі 

мен қораз» 

ертегісін 

түсіндіру. 

 Нұрдарияға сурет 

бойынша әңгіме 

жүргізу. 

Азизаға «Жүргізуші» 

ойынын ойнау. 

 Жұбанышқа талдың 

суретін бояту. 

Каусарға 

аспазшының еңбегі 

туралы әңгімелесу. 

Серуенге 

дайындық. 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен 

жүруге дағдыландыру. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуендеу. «Жәндіктерді бақылау» 

Мақсаты: 

- «Жәндіктер» сөзінің мағынасы туралы түсініктерін тиянақтау.  

- Оларды тіршілік ету ерекшеліктеріне қарай салыстыра білуге үйрету. 

                                      Бақылау барысы 

Тәрбиеші жұмбақ жасырады. 



Ызыңдап ән салады 

Жұп – жұқа қанаты 

Тәттіге тамсанып 

Қоқысқа қонады. Бұл не? (Шыбын) 

Тор тоқуға шебер – ақ 

Бірақ киім тікпейді 

Өнері де өнер – ақ 

Бірақ ісі бітпейді (Өрмекші) 

Құжынаған жұмыскер 

Бірлескенде тым іскер (Құмырсқа) 

Тәрбиеші сұрақтары: 

- Жұмбақ жауаптарының шешуінде айтылғандарды бір сөзбен нелер деп атаймыз? (жәндіктер) 

- Тағы қандай жәндіктерді білесіңдер? (көбелек, құрт, т. б) 

- Қандай жәндік гүлдерді тозаңдандырады? (аралар) 

- Жәндіктер қайда тіршілік етеді? (бақтарда, ағаштарда, су тоғандарында) 

- Масалар неге зиянды жәндік деп атайды? (олар әртүрлі ауруларды тасиды) 

Еңбекке баулу: 

Алаңды қоқыстардан тазалау. 

Мақсаты: Үлкендерге көмек беруге, үлкендер еңбегін қадірлеуге тәрбиелеу. 

Қимылдыойын: «Аюлар мен аралар» 

Мақсаты: 

- Жүру және жүгіру барысында бір – біріне соқтығыспай еркін жүруге үйрету; 

- Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

 

Ата –аналарға тапсырма беру, жақсы демалуға тілек білдіру. 



Мамыр айының I апта 03.05.22-06.05.22 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: «Бір шаңырақ астында» 

Мақсаты: Балалардың бойына адамгершілік қасиетін, жақын адамдарына  деген сүйіспеншіліктерін дамыту.Жақын 

адамдарына қамқорлық жасауға тәрбиелеу.Үлкенді сыйлауға,кішіге қамқор болуға тәрбиелеу.  

Күн   

тәртібі  

Дүйсенбі 

02.05.2022 

Сейсенбі 

03.05.2022 

Сәрсенбі 

04.05.2022 

Бейсенбі  

05.05.2022 

 

            Жұма 

        06.05.2022 

Балалард

ы  

қабылдау

. 

Ата-

аналарме

н 

әңгімелес

у 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,

үстел 

үсті,саус

ақ және 

т.б. 

 Суретпен жұмыс:  

Отбасылық суреттер.  

Мақсаты: Отбасы 

мүшелін атай білуді 

қалыптастыру. 

Саусақ жаттығуы: 

«Қуыр,қуыр 

қуырмаш»Мақсаты:Бал

алардың қол қимыл 

қозғалысы арқылы 

саусақтарын жаттықтыру. 

Жұмбақ 

шешу:Мақсаты:Жұмба

қтың жауабын табуды 

үйрету. 

Үстел-үсті ойыны:  

«Айырмашылығын 

тап» 

Мақсаты:Балаларды 

тапқырлыққа,байқампаз 

дыққа баулу. 

Таңертең

гі 

Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                      «Сылдырмақпен» орындалатын жаттығу                                                                         



жаттығ

у 

Сылдырмақпен жүгіру және бір жерде тұрып оң және сол аяқпен кезекпе-кезек топылдату.(4-5 рет. ) 

Таңғы ас Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді болсын!  

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

 

Ұйымдас

тырылға

н оқу 

қызметін

е 

дайынды

қ 

 Дидактикалық ойын: 

«Артығын тап» 

 Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, достыққа 

тәрбиелеу 

 

Қимылды ойын: 

«Кім шапшаң?» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу. 

Үстел үсті 

ойыны:«Бөліктерді 

құрастыр» 

Мақсаты:Балаларды 

тапқырлыққа,байқампаз 

дыққа баулу. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Орнын тап» Мақсаты: 

Отбасы мүшелерін атай 

білуді қалыптастыру.. 

Мектепк

е дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

 

 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Құстарға 

қамқорлық» 

Мақсаты:Құстарға 

қамқорлық көрсетуге 

ынталандыру.Құстардың 

әрекеттері,қимылы 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

1.Амандасу 

2. Ересектердің еңбегі 

туралы айту. 

3. Видео материал 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүру,қарқынды өзгерте 

отырып жүру. Жатқан 

арқаннан секіру.Екі 

қолмен (1-1,5 ара 

қашықтық) нысанаға 

допты лақтыру. Кедергілі 

жазықтың бойымен 

еңбектеу.                           

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: «Қораға 

орналастыру» 

Мақсаты: Қой мен 

қозыларды дене көлеміне 

қарай қораға ор 

наластыру.Қимыл әр 

екетерін таныстыру. 

Қозыларды ретімен 

орналастыру арқылы 

баланың қол қимыл ын 

дамыту.                

Дид. ойын : «Моншақты 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру,қарқы

нды өзгерте отырып 

жүру.Жатқан арқаннан 

секіру. Кедергілі 

жазықтың бойымен 

еңбектеу. Алға қарай 

ұмтыла екі аяқтап 

секіртпемен секіру. 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 



ауладағы еңбек туралы.   

4.Суретпен жұмыс «Нан 

дастарқанға қалай 

келді?» 

5. Сергіту сәті. 

6.Қорытындылау. 

7 Мадактау. 

 

 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: «Табақ 

бетіне дөңгелек салу» 

Мақсаты: Қызыл 

бояумен  табақ  бетіне 

дөңгелектер салуды 

үйрету.               

. 

 

ажырат» Моншақтың 

үлкен, кішкентай екенін 

көрсету.   

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: «Ағайынбыз 

бәріміз» әні 

Мақсаты: Балалардың 

эстетикалық талғамын 

қалыптастыру.Музыка 

жанрын ажыратуға үйрету 

Ұ.О.Қ:Музыка  

Тақырыбы: «Ағайынбыз 

бәріміз» әні 

Мақсаты: Балалардың 

эстетикалық талғамын 

қалыптастыру.Музыка 

жанрын ажыратуға 

үйрету 
 

 

 

Серуенге 

дайынды

қ 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен  Көктемгі серуен 

«Жаңбырды бақылау» 

Мақсаты: Балалардың 

жаңбыр туралы 

білімдерін бекіту.Сұрақ 

жауап арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Жүзік салу» 

Мақсаты  Балаларды 

ауыз біршілікке, татулық 

Көктемгі серуен 

«Бұлттарды бақылау» 

Мақсаты: Өлі таби ғат 

құбылыстары туралы 

түсінік беру. Табиғаттың 

ерекшеліктеріне қызығу 

шылықтарын арттыру. 

Қимылды ойын: «Біз 

доспыз»Мақсаты:Балала

рды жылдамдыққа, 

ұқыптылыққа   тәрбиелеу.          

Көктемгі серуен 

«Ауа-райын бақылау» 

Мақсаты:Белгілерге 

қарап жыл мезгілдерін 

анықтауды үйрету. Ауа-

райының құбыл малы 

болатынын түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Шаңырақ» 

Мақсаты:Балаларды 

топпен жұмыс жасауға 

Көктемгі серуен 

«Құстарды бақылау» 

Мақсаты:Құстарға 

қамқорлық жасауға 

үйрету.Құстар туралы 

білімдерін кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Қуаласпақ» 

Мақсаты:Балаларды 

достыққа,сыйластыққа 

тәрбиелеу.                



қа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту. 

Еңбекке баулу: Ойын 

алаңын сыпыру.                        

Жеке жұмыс:Айназбен 

көктемгі табиғат 

құбылыстары  бойынша 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

Еңбекке баулу: Ойын 

алаңындағы гүлдерді 

суару .                         

Жеке жұмыс: 

Нұрднрияға ауладағы 

отбасылық жұмыстар 

туралы әңгіме айту.                           

Еркін ойындар. 

дағдыландыру,сыйлас 

тыққа тәрбиелеу.  

Еңбекке баулу: Ойын 

алаңындағы талдарды 

суару.                                 

Жеке жұмыс:Ратмирмен 

отбасы мүшелері туралы 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

Еңбекке баулу: 

Гүлзардағы арам 

шөптерді жұлу.                        

Жеке жұмыс:Кәусарға 

ойын алаңындағы 

ойыншықтар туралы 

әңгіме айту.            

Еркін ойындар. 

 

 

Серуенн

ен оралу 

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

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени тамақтануға баулу 

бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

 Балаларды өз орындары 

на отыруды үйрету. 

Тамақ тарын тауысып 

ішуге дағдыландыру. 

 

 

 

Тамақты асықпай, төкпей 

ішуді қалып тастыру. 

Тамақ  қиқымын жерге 

түсірмеуді үйрету. 

 

 

Нан қиқымын 

шашпаңдар,              

Жерде жатса баспаңдар.    

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңдар. 

Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақтан соң 

алғыс айтуды 

қалыптастыру 

 

 Түскі 

ұйқы 

 Балалардың тыныш 

ұйықтауын қадағалау. 

Жағымды жағдай жасау.  

 «Әлди,әлди бөпешім» 

әнін тыңдау. 

Балаларға киімдерінің 

түймелерін ағытуды 

үйрету.Жайлы ұйықтау 

ларына жағдай жасау. 

Киімдерін өздері шешіп, 

бүктеп шкафтарына 

салуды үйрету.Бесік 

жыры: «Әлди,әлди 

бөпешім» әнін тыңдау. 

Киімдерін шешуге 

көмек беру. Балалардың  

тыныш ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Біртінде  Біртіндеп ояту.Отырып Ортопедиялық жол Қолдың және аяқтың Балаларды 



п 

ұйқыдан 

ояту,шы

нықтыр

у 

шаралар

ы 

ұйқыларын ашу, жатты 

ғулар жасау. киінуге 

жағдай жасау. 

бойымен жүргізу, жалпақ 

табандылықты 

болдырмау. 

бұлшық еттеріне арналған 

жаттығуларды орындау. 

ояту.Түйіршікті және 

жұмсақ жолақшалар мен 

жүру. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

 Қимылды ойын: 

«Кім шапшаң?» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу 

           Д\ойын:                     

«Өз орныңды тап»       

Мақсаты: Пішіндерді 

ажырата білуге 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын:  

«Біз доспыз» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, жинақы 

лыққа тәрбиелеу. Балалар 

ды еңбекке баулу 

Дидактикалық ойын: 

«Орнын тап» 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерін атай білуді 

қалыптастыру 

Баланың 

жеке 

даму 

картасы

на сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

 Кәусарға отбасы 

мүшелерінің суретін 

салып үйрету.  

Азизаға шаңырақтың 

суретін салғызу. 

Әсемгүлмен отбасы 

мүшелері туралы 

әңгімелесу. 

Айзаға көктем туралы 

тақпақ айтқызу. 

Серуенге 

дайынды

қ 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуенде

у 

Балабақшаның ауласындағы көктемгі ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Көктемгі ауа-райы туралы түсінік беру.Көктем мезгілінде күннің жылына бастайтынын,құстардың келе 



бастауын түсіндіру.Жауын-шашынның мол болатынын түсіндіру.                                                                                                                                              

Ересектердің көмегімен ойын алаңын сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып жаңбыр дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалард

ың үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбатт

асу 

 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мамыр айының II апта 11.05.22-13.05.22 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: «Бейбітшілік қорғанында» 

Мақсаты: Балаларға бейбітшілік ұғымы туралы түсінік беру,Отанды қорғауға,отанға қызмет етуге тәрбиелеу.  

Күн   

тәртібі  

Дүйсенбі 

09.05.2022 

Сейсенбі 

10.05.2022 

Сәрсенбі 

11.05.2022 

Бейсенбі  

12.05.2022 

 

            Жұма 

        13.05.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

  Саусақ жаттығуы:   

«Қуыр,қуыр,қуырмаш»  

Мақсаты: Балалардың 

қол қимылы арқылы 

саусақ маторикасын 

дамыту.  

Қимылды ойын: 

«Жемістерді 

жина»Мақсаты:Балаларды өз 

жастарына сәйкес еңбектенуге 

үйрету. 

Үстел-үсті ойыны:  

«Бөліктерді құрастыр» 

Мақсаты:Балаларды 

тапқырлыққа,байқампаздыққа 

баулу. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                      «Шығыршықпен» орындалатын жаттығу                                                                         

Шығыршықты шетінен алақанды төмен,жоғары  қаратып ұстап тұру.Алға көтеру.(4 рет қайталау) 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді болсын!  

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

  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

  Дидактикалық ойын: 

«Күннің шуағы» 

 Мақсаты: Балалардың 

бейбітшлік туралы 

білімдерін 

бекіту.Ұлжандыққа,отан

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Үстел үсті ойыны:«Бөліктерді 

құрастыр» 

Мақсаты:Балаларды тапқыр 

лыққа,байқампаздыққа баулу. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Досыңа көмектес»Мақсаты: 

Балаларды 

достыққа,ауызбіршілікке баулу. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

 

 

 

 

 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жүру,жан-

жаққа жүру.Орнынан 

ұзындыққа секіру.Екі 

қолмен допты еденге 

ұруды үйрету.Кедергілі 

жазықтың бетімен 

еңбектеу дағдысын 

дамыту. 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: «Диван 

құрастыру» 

Мақсаты:Кірпіштерді 

көлденеңнен орналастыру,тек 

шелерді кірпіштермен үйлес тіру 

арқылы диван  құрас тыруды 

үйрету  

.Дид. ойын: «Жиһаз құрастыр» 

 

2.Б.Б.С: «Шығармашылық» 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:Жүру,жан-

жаққа жүру.Орнынан 

ұзындыққа секіру.Шеңберден-

шеңберге аттауды 

қалыптастыру. 



2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: «Табақты 

сәндеу» 

Мақсаты: Қызыл 

бояумен табақ бетіне 

дөңгелектер салуды 

үйрету.           

Ұ.О.Қ:Музыка Тақырыбы: 

«Қайсы екен»әні 

Мақсаты: Музыканы тыңдап 

қуанып шаттана білуге 

баулу.Дене мүшелерін атап 

көрсете білуге үйрету. 

 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу   «Гүлзарды бақылау» 

Мақсаты:Көктемгі гүлзар туралы 

түсінік беру. Өсімдіктерді күту 

,суару іскерліктерін 

тиянақтау.Табиғатты 

сүюге,әсемдігін сезінуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Достық 

тізбегі»Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Айназға қос аяқтап 

секірту қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

«Күннің көзін бақылау» 

Мақсаты:Күннің жарық және 

жылу көзі екені туралы 

түсініктерін дамыту.Табиғатқа 

деген қамқорлық сезімге 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Күннің 

шығуы» 

Мақсаты:Балаларды 

жыдамдыққа, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.          Жеке жұмыс: 

Сайдамен  көктем мезгілі 

туралы әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

«Жаңбырды бақылау» 

Мақсаты: Балалардың 

жаңбыр туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап арқылы 

сөздік қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: «Доспыз» 

Мақсаты:Қимыл қозғалыс 

арқылы балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру.  Жеке 

жұмыс:Заңғармен 

көгершіннің суреті бойынша 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

 



 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени тамақтануға баулу 

бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

 

 

 

 

 

Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақтан соң алғыс 

айтуды қалыптастыру. 

 

 

 

Тамақты асықпай, төкпей ішуді 

қалып тастыру.Тамақ  қиқы 

мын жерге түсірмеуді үйрету. 

 

 

 

 

Балаларды өз орындарына 

отыруды үйрету.Тамақтарын 

тауысып ішуге 

дағдыландыру.Астарыңыз дәмді 

болсын! 

 

 

 

 Түскі ұйқы  

 

 Балаларға киімдерінің 

түймелерін ағытуды 

үйрету.Жайлы ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Киімдерін өздері шешіп ,бүктеп 

шкафтарына салуды үйрету. 

Бесік жыры: «Әлди,әлди 

бөпешім» әнін тыңдау. 

Киімдерін шешуге көмек беру. 

Балалар дың  тыныш ұйықтау 

ларына жағдай жасау. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,шын

ықтыру 

шаралары 

  Ортопедиялық жол бойымен 

жүргізу, жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

Қолдың және аяқтың бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды орындау. 

Түйіршікті және жұмсақ 

жолақшалар мен жүру. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар              Д\ойын:       «Өз Қимылды ойын: «Күннің    Д/ойын:   «Көгершінді 



дербес 

әрекет 

 

орныңды тап»       Мақсаты: 

Пішіндерді ажырата білуге 

қалыптастыру. 

шығуы» 

Мақсаты:Балаларды жыдам 

дыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.                             

 

тап»Мақсаты: Сурет бойынша 

көгершінді құрастыру. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

  Сардарға достық  туралы әңгіме 

айтқызу. 

Сайдамен көгершін туралы 

әңгімелесу. 

Айназға жалаудың суретін 

салғызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы көктемгі ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Көктемгі ауа-райы туралы түсінік беру.Көктем мезгілінде күннің жылына бастайтынын,құстардың келе 

бастауын түсіндіру.Жауын-шашынның мол болатынын түсіндіру.                                                                                                                                              

Ересектердің көмегімен ойын алаңын сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып жаңбыр дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

 

Ата –аналарға тапсырма беру, жақсы демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 

 

 



Мамыр айының III апта 16.05.22-20.05.22 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: «Көңілді жаз» 

Мақсаты: Жаз мезгілі туралы түсініктерін кеңейту.Жаз мезгілінің ерекшеліктерімен таныстыру.Жаз айларының адамға 

жайлы екенін түсіндіру. 

Күн   

тәртібі  

Дүйсенбі 

16.05.2022 

Сейсенбі 

17.05.2022 

Сәрсенбі 

18.05.2022 

Бейсенбі  

19.05.2022 

 

            Жұма 

        20.05.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жапырағына 

қарай ажырат» 

Мақсаты:Ұқсас 

белгісіне қарай 

жапырақтарды таба 

білуге жаттықтыру. 

Үстел-үсті ойыны:  

«Жартысын тап» 

Мақсаты:Берілген 

сурет қиындысынан 

жаз мезгілінің суретін 

құрастыру.Балаларды 

тапқырлыққа,байқампаз 

дыққа баулу. 

Дидактикалық ойын: 

«Гүлдерді күтеміз» 

Мақсаты:Балаларды 

гүлдерді дұрыс күтіп, 

баптауға,яғни,суаруға,т

үптерін қопсытуға 

дағдыландыру. 

Саусақ жаттығуы: 

«Қуыр,қуыр 

қуырмаш»    

Мақсаты: Қимыл 

қозғалыс арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жер,су,ауа» 

Мақсаты:Балаларға 

берілген тапсырманы 

тез шешуге,жылдам 

жауап беруге,жерде,ауа 

да,суда не барын 

айтуға төселдіру. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                      «Сылдырмақпен» орындалатын жаттығу                                                                         

Сылдырмақпен жүгіру және бір жерде тұрып оң және сол аяқпен кезекпе-кезек топылдату.(4-5 рет. ) 



Таңғы ас Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді болсын!  

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

 

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Үстел-үсті ойыны:  

«Жартысын тап» 

Мақсаты:Берілген 

сурет қиындысынан 

жаз мезгілінің 

суретін 

құрастыру.Балаларды 

тапқырлыққа, 

байқампаздыққа 

баулу. 

Дидактикалық ойын: 

«Жапырағына қарай 

ажырат» 

Мақсаты:Ұқсас 

белгісіне қарай 

жапырақтарды таба 

білуге жаттықтыру. 

Саусақ жаттығуы: 

«Қуыр,қуыр 

қуырмаш»    

Мақсаты: Қимыл 

қозғалыс арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру 

Дидактикалық 

ойын: «Жер,су,ауа» 

Мақсаты:Балаларға 

берілген тапсырманы 

тез шешуге,жылдам 

жауап беруге, 

жерде,ауа да,суда не 

барын айтуға 

төселдіру. 

Жұмбақ шешу: 

Мақсаты:Тақырыпқа 

сай берілген 

жұмбақтың шешуін 

табуға дағдыландыру. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Ирелеңде

ген баудың бойымен 

еркін жүру. 

Секіртпеден секіру. 

Таспалардан аттау. 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту.  

Тақырыбы:«Жаздағ

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Жаз 

мезгілі» 

Мақсаты:Жаз 

мезгілімен табиғатты 

маусымдық өзгерістер 

мен таныстыру (күннің 

көзі нұрын 

шашады,адам дардың 

киіміне назар аудару)          

 

 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Ирелеңдеге

н баудың бойымен 

еркін жүру. 

Секіртпеден секіру. 

Таспалардан аттау. 

Допты жоғары лақтыру. 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

1.Б.Б.С: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Сенсорика 

Тақырыбы: 

«Көкініс 

бөлшектері» 

Мақсаты: Бөлініп 

жатқан көкіністердің 

бөлшектерін біріктір 

іп,табаққа жинау арқ 

ылы қолдың саусақ 

тарының қимылын 

дамыту.        

Дид. ойын : 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Ирелеңдеге

н баудың бойымен 

еркін жүру. Допты 

жоғары 

лақтыру.Гимнастикалы

қ тақтаның үстімен 

еңбектеу дағдысын 

дамыту. 

 



ы табиғат» 

Мақсаты: Жаздағы 

табиғат туралы 

әңгімелесу.Түрлі 

жиһаздар атауын 

атап,дыбыстарды,сөз

дерді және сөз тіркес 

терінде қолдану 

қабілетін қалыптас 

тыру.             

Дид. ойын 

«Жартысын тап» 

 

 

 

 Тақырыбы: «Шиелер 

мен өріктер» 

Мақсаты: Қызыл 

бояумен  дөңгелектерді 

табақ бетіне шиелер 

мен өріктер салуды 

үйрету.               

Қ\О: сары қызыл 

доптарды қағып алу.Екі 

себетке бөліп жинау. 

 

«Көкіністерді жина» 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:  

«Бауырсақ» әні 

Ертегілерді тыңдап 

,ондағы сиқырлы 

дыбыстарды еске 

сақтауға,ән 

айтуға,жануарлардың 

би қимылдарын 

ұқсатуға тәрбиелеу. 

 

 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: 

«Бауырсақ» әні 

Ертегілерді тыңдап 

,ондағы сиқырлы 

дыбыстарды еске 

сақтауға,ән 

айтуға,жануарлардың 

би қимылдарын 

ұқсатуға тәрбиелеу. 
 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуен Көктемгі серуен 

«Құстарды 

бақылау» 

Мақсаты:Құстарға 

қамқорлық жасауға 

үйрету.Құстар 

туралы білімдерін 

кеңейту. 

Көктемгі серуен 

«Жаңбырды бақылау» 

Мақсаты: Балалардың 

жаңбыр туралы 

білімдерін бекіту.Сұрақ 

жауап арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 

Көктемгі серуен 

«Бұлттарды бақылау» 

Мақсаты: Өлі таби ғат 

құбылыстары туралы 

түсінік беру. 

Табиғаттың 

ерекшеліктеріне 

қызығу шылықтарын 

Көктемгі серуен 

«Ауа-райын 

бақылау» 

Мақсаты:Белгілерг

е қарап жыл 

мезгілдерін 

анықтауды үйрету. 

Ауа-райы ның 

Көктемгі серуен 

«Құстарды бақылау» 

Мақсаты:Құстарға 

қамқорлық жасауға 

үйрету.Құстар туралы 

білімдерін кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Қуаласпақ» 



Қимылды ойын: 

«Қуаласпақ» 

Мақсаты:Балаларды 

достыққа,сыйластыққ

а тәрбиелеу.                

Еңбекке баулу: 

Гүлзардағы арам 

шөптерді жұлу.                        

Жеке 

жұмыс:Нұрдарияме

н ойын алаңындағы 

ойыншықтар туралы 

әңгіме айту.            

Еркін ойындар 

«Сақина салу» 

Мақсаты  Балаларды 

ауыз біршілікке, 

татулық қа тәрбиелеу, 

жылдамдықтарын 

дамыту. 

Еңбекке баулу: Ойын 

алаңын сыпыру.                        

Жеке 

жұмыс:Махмудпен 

көктемгі табиғат 

құбылыстары  бойынша 

әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Шомыламыз»Мақсат

ы:Балаларды 

жылдамдыққа, 

ұқыптылыққа   

тәрбиелеу.          

Еңбекке баулу: Ойын 

алаңындағы гүлдерді 

суару .                         

Жеке жұмыс: 

Айлинмен ауладағы 

отбасылық жұмыстар 

туралы әңгіме айту.                           

Еркін ойындар. 

құбылмалы 

болатынын 

түсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Жаңбырша 

жауады» 

Мақсаты:Балалард

ы топпен жұмыс 

жасауға 

дағдыландыру,сыйл

астыққа тәрбиелеу.  

Еңбекке баулу: 

Ойын алаңындағы 

талдарды суару.                                 

Жеке 

жұмыс:Кәусармен 

отбасы мүшелері 

туралы әңгімелесу. 

Еркін ойындар 

 

 

 

 

Мақсаты:Балаларды 

достыққа,сыйластыққа 

тәрбиелеу.                

Еңбекке баулу: 

Гүлзардағы арам 

шөптерді жұлу.                        

Жеке жұмыс:Аянатпен 

ойын алаңындағы 

ойыншықтар туралы 

әңгіме айту.            

Еркін ойындар. 

 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени тамақтануға баулу 

бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 



Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақтан соң 

алғыс айтуды 

қалыптастыру 

 

Балаларды өз орындары 

на отыруды үйрету. 

Тамақ тарын тауысып 

ішуге дағдыландыру. 

 

 

 

Тамақты асықпай, 

төкпей ішуді қалып 

тастыру. Тамақ  

қиқымын жерге 

түсірмеуді үйрету. 

 

 

 

 

 

Нан қиқымын 

шашпаңдар,              

Жерде жатса 

баспаңдар.    Теріп 

алып қастерлеп, 

Торғайларға 

тастаңдар. 

 

 

Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақтан соң 

алғыс айтуды 

қалыптастыру 

 

 Түскі ұйқы Киімдерін шешуге 

көмек беру. 

Балалардың  тыныш 

ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауын қадағалау. 

Жағымды жағдай 

жасау.  

 «Әлди,әлди 

бөпешім»әнін тыңдау. 

Балаларға киімдерінің 

түймелерін ағытуды 

үйрету.Жайлы ұйықтау 

ларына жағдай жасау. 

Киімдерін өздері 

шешіп, бүктеп 

шкафтарына салуды 

үйрету.Бесік 

жыры: «Әлди,әлди 

бөпешім» әнін 

тыңдау. 

Киімдерін шешуге 

көмек беру. Балалардың  

тыныш ұйықтауларына 

жағдай жасау. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,шын

ықтыру 

шаралары 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ 

табандылықты 

болдырмау. 

Біртіндеп ояту.Отырып 

ұйқыларын ашу, жатты 

ғулар жасау. киінуге 

жағдай жасау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

Қолдың және 

аяқтың бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Балаларды 

ояту.Түйіршікті және 

жұмсақ жолақшалар мен 

жүру. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

Дидактикалық 

ойын: «Жер,су,ауа» 

Мақсаты:Балаларға 

Қимылды ойын: 

«Шомыламыз» 

Мақсаты: Балаларды 

Дидактикалық ойын: 

«Жер,су,ауа» 

Мақсаты:Балаларға 

Қимылды ойын:  

«Жапырағына 

қарай ажырат» 

Дидактикалық ойын: 

«Жартысын   

Мақсаты:Берілген 



 берілген тапсырманы 

тез шешуге,жылдам 

жауап беруге, жерде, 

ауа да,суда не барын 

айтуға төселдіру. 

шапшаңдыққа, жина 

қылыққа тәрбиелеу 

берілген тапсырманы 

тез шешуге,жылдам 

жауап беруге, жерде, 

ауа да,суда не барын 

айтуға төселдіру. 

Мақсаты: 

Балаларды 

шапшаңдыққа, 

жинақы лыққа 

тәрбиелеу. Балалар 

ды еңбекке баулу 

сурет қиындысынан жаз 

мезгілінің суре тін құрас 

тыру.Бала ларды тапқ 

ырлыққа, байқампаз 

дыққа баулу. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Сайдаға  

шаңырақтың суретін 

салғызу. 

Нұрдарияға  отбасы 

мүшелерінің суретін 

салып үйрету.  

Ахмадқа шаңырақтың 

суретін салғызу. 

Аяжанға отбасы 

мүшелері туралы 

әңгімелесу. 

Азизаға көктем туралы 

тақпақ айтқызу. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы көктемгі ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Көктемгі ауа-райы туралы түсінік беру.Көктем мезгілінде күннің жылы болатынын түсіндіру.Жауын-

шашынның мол болатынын түсіндіру.                                                                                                                                              

Ересектердің көмегімен ойын алаңын сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып жаңбыр дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, жақсы 

демалуға тілек білдіру. 

 

Балалардың бүгінгі 

күнгі көңіл-күйі 

жайында әңгімелесу. 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға 

тілек білдіру. 

 

Ата –аналарға кеңес: 

«Баланы балабақшаға 

бейімдеу» 

 

Ата –аналарға 

тапсырма беру, жақсы 

демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 



Мамыр айының IV апта 23.05.22-27.05.22 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы:«Әрқашан күн сөнбесін!» 

Мақсаты: Балалардың бойында адамгершілік қасиетін жақын адамдарына сүйіспеншілік,оларға қамқорлық жасауға 

ынтасын, қаласына,ауылына құштарлық сезімді,оның тарихына қызығушылықты тәрбиелеу. 

Күн   

тәртібі  

Дүйсенбі 

23.05.2022 

Сейсенбі 

24.05.2022 

Сәрсенбі 

25.05.2022 

Бейсенбі 

26.05.2022 

Жұма 

27.05.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Үстел-үсті ойыны:  

«Көгершінді 

құрастыр» 

Мақсаты:Балаларды 

тапқырлыққа,байқампаз

дыққа баулу. 

Қимылды ойын: 

«Күннің шығуы» 

 Мақсаты: 

Балалардың 

бейбітшлік туралы 

білім дерін 

бекіту.Ұлжандыққа, 

отансүйгіштікке 

тәрбиелеу 

 

Саусақ жаттығуы:   

«Қуыр,қуыр,қуырмаш»  

Мақсаты: Балалардың 

қол қимылы арқылы 

саусақ маторикасын 

дамыту.  

Қимылды ойын: 

«Қуаласпақ» 

Мақсаты:Балалар

ды 

достыққа,сыйласт

ыққа, 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу.                 

Қ.о: «Тышқан мен 

мысық»               

Мақсаты: Балалардың 

қимыл-қозғалыстарын 

дамыту, шапшаңдыққа 

баулу. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                      «Шығыршықпен» орындалатын жаттығу                                                                         

Шығыршықты шетінен алақанды төмен,жоғары  қаратып ұстап тұру.Алға көтеру.(4 рет қайталау) 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді болсын!  

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

  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Саусақ жаттығуы:  

«Қуыр,қуыр,қуырма

ш»  

Мақсаты:Балалардың 

қол қимылдары 

арқылы саусақтарын 

жаттықтыру. 

Жұмбақ шешу:   

Мақсаты: Берілген 

тақырыпқа сай 

жұмбақтың шешуін 

табуға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Күннің шуағы» 

 Мақсаты: Балалардың 

бейбітшлік туралы 

білімдерін 

бекіту.Ұлжандыққа,отанс

үйгіштікке тәрбиелеу. 

Саусақ ойыны: 

«Басбармақтай 

балақай» 

Мақсаты:Балалард

ың саусақ 

икемділігін 

жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

 

 

Дид/о: «Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балаларды 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Жұптасып 

жүру,бағытты өзгертіп 

жүгіру. Лентамен 

еденде 10-20см 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Шөптер» 

Мақсаты:Шөпті 

ажыратып,атай білуді 

қалыптастыру.    

 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жұптасып 

жүру,бағытты өзгертіп 

жүгі ру. Лентамен еденде 

10-20см қашықтыққа 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Құрастыру 

Тақырыбы: 
«Диван» 

Мақсаты:  

кірпіштерді 

көлденеңнен 

орналастыру, 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

бағытты өзгертіп 

жүгіру. Жол бойымен 

еңбектеу. Екі қолмен 



қашықтыққа секіру 

дағдысын дамыту.     

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет.         

Тақырыбы:«Түлкіше

к өлеңі» 

Мақсаты: Түлкішек 

өлеңін қимылмен 

жасауды үйрету.    

4.Қ. ойын «Тышқан-

мысық» 

  

 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Саңырауқұлақтар

» 

Мақсаты:Саз кесегін 

сау сақпен басып 

тереңдету,та яқ ша 

жасау,екеуін бірік 

тіру арқылы 

саңырауқұлақ жасау.  

4.Дид. ойын «Кім 

жылдам?» 

 

 

 

 

 

секіру.Жол бойымен 

еңбектеуді қайталау.   

   

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: «Шиелер 

мен өріктер» 

Мақсаты: Қызыл сары 

бояумен дөңгелектерді 

салуды үйрету.           

Қ\О: Доппен ойнау 

 

текшелерді 

кірпіштермен 

үйлестіру арқылы 

диван 

құрастыруды 

үйрету.  
 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ:  Музыка 

Тақырыбы:  

«Туған күн» әні 

Мақсаты: Әр айда 

бір рет сол айда 

туған балалардың 

туған күн меркесін 

тойлау.Туған күн 

иелерімен бірге ән 

айту 

,шаттану.Достыққа 

тәрбиелеу. 

допты нысанаға 

лақтыру дағдысын 

қалыптастыру. 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу «Жаңбырды 

бақылау» 

Мақсаты: 

«Күннің көзін 

бақылау» 

Мақсаты:Күннің 

«Гүлзарды бақылау» 

Мақсаты:Көктемгі 

гүлзар туралы түсінік 

Бақылау: 

Бұлтты,Ағаштарды

ң бүршік атуын 

Бақылау барысы: 

Жаз табиғатты 

бақалау. Аула 



Балалардың жаңбыр 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Доспыз» 

Мақсаты: Қимыл 

қозғалыс арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру.         

Жеке 

жұмыс:Нұрдариямен 

көгершіннің суреті 

бойынша әңгімелесу. 

Еркін ойындар. 

 

жарық және жылу 

көзі екені туралы 

түсініктерін 

дамыту.Табиғатқа 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Күннің шығуы» 

Мақсаты:Балаларды 

жыдам дыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.                            

Жеке 

жұмыс:Аяжанмен 

көктем мезгілі 

туралы әңгімелесу. 

Еркін ойындар  

 

 

беру. Өсімдіктерді күту 

,суару іскерліктерін 

тиянақтау.Табиғатты 

сүюге,әсемдігін сезінуге 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Достық 

тізбегі»Мақсаты:Балалар

ды 

жылдамдыққа,ұқыптылық

қа тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: 

Махмудпен қос аяқтап 

секірту қимылын бекіту. 

Еркін ойындар. 

атуын,Жапырақтар

ды бақылау. 

Мақсаты:Балаларғ

а көктемгі бұлтты 

бақылату, 

көктемде бұлттың 

қандай болатынын 

түсіндңру.Қысқы 

қарлардың еруін 

бақылай отырып 

көктемнің келгенін 

түсіндіру 

Еркін ойындар. 

сыпырушының 

еңбегін бақылау.  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

бақылау. Табиғаттың 

жыл мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы 

өзгерістерді байқауды 

үйрету. 

Еркін ойындар. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

 

 

Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени тамақтануға баулу 

бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 



 

Түскі ас 

Тамақты асықпай, 

төкпей ішуді қалып 

тастыру.Тамақ  қиқы 

мын жерге түсірмеуді 

үйрету. 

 

 

 

 

Балаларды өз 

орындарына отыруды 

үйрету.Тамақтарын 

тауысып ішуге 

дағдыландыру.Астар

ыңыз дәмді болсын! 

 

 

 

Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақтан соң алғыс 

айтуды қалыптастыру. 

 

 

 

Тамақты асықпай, 

төкпей ішуді 

қалып 

тастыру.Тамақ  

қиқы мын жерге 

түсірмеуді үйрету. 

 

Ас қайыру! 

 Түскі ұйқы Киімдерін өздері 

шешіп ,бүк теп 

шкафтарына салуды 

үйре ту. Бесік жыры: 

«Әлди,әлди бөпешім» 

әнін тыңдау. 

Киімдерін шешуге 

көмек беру. Балалар 

дың  тыныш ұйықтау 

ларына жағдай 

жасау. 

Балаларға киімдерінің 

түйме лерін ағытуды 

үйрету.Жайлы 

ұйықтауларына жағдай 

жасау. 

Тәтті ұйқы тілеу! Тәтті ұйқы тілеу! 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,шын

ықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқтың 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Ояну,отырып 

ұйқыны ашу. 

Түйіршікті және 

жұмсақ жолақшалар 

мен жүру. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, жалпақ 

табандылықты 

болдырмау. 

Ояну,отырып 

ұйқыны ашу. 

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалар мен 

жүру. 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу. Түйіршікті және 

жұмсақ жолақшалар 

мен жүру. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Д/ойын:                                 

«Көгершінді тап»                                      

Мақсаты: Сурет 

бойынша көгершінді 

Қимылды ойын: 

«Күннің шығуы» 

Мақсаты:Балаларды 

жыдам дыққа,        

Д/ойын:                                 

«Көгершінді тап»                                      

Мақсаты: Сурет 

бойынша көгершінді 

Сиқырлы 

суреттер» 

Ойынның 

мақсаты: 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр» 

Мақсаты:                 



құрастыру 

 

 

 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.                             

 

құрастыру балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту. 

 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруға 

үйрету. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Әдеміге көгершіннің 

суретін салғызу. 

Аминаға көгершін 

туралы      

әңгімелесу. 

Кәусарға достық  туралы 

әңгіме айтқызу. 

Әсемгүлге 

Жаңылтпаш 

айтқызу. 

Заңғардан пішіндерді 

сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы көктемгі ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Көктемгі ауа-райы туралы түсінік беру.Көктем мезгілінде күннің жылы болатынын түсіндіру.Жауын-

шашынның мол болатынын түсіндіру.                                                                                                                                              

Ересектердің көмегімен ойын алаңын сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып жаңбыр дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

 

Ата –аналарға тапсырма беру, жақсы демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 



Мамыр айының IV (қайталау) апта 30.05.22-03.06.22 аралығындағы «Айша» кіші тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы:«Әрқашан күн сөнбесін!» 

Мақсаты: Балалардың бойында адамгершілік қасиетін жақын адамдарына сүйіспеншілік,оларға қамқорлық жасауға 

ынтасын, қаласына,ауылына құштарлық сезімді,оның тарихына қызығушылықты тәрбиелеу. 

Күн   

тәртібі  

Дүйсенбі 

30.05.2022 

Сейсенбі 

31.05.2022 

Сәрсенбі 

01.06.2022 

Бейсенбі 

02.062022 

Жұма 

03.06.2022 

Балаларды  

қабылдау. 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

 

Балаларды жақсы көңіл-күймен қарсы алып, сәлемдесу. Балалардың киімдерін шешіп киіну әрекетінде дербес қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Ойындар,үс

тел 

үсті,саусақ 

және т.б. 

Үстел-үсті ойыны:  

«Көгершінді 

құрастыр» 

Мақсаты:Балаларды 

тапқырлыққа,байқампаз

дыққа баулу. 

Қимылды ойын: 

«Күннің шығуы» 

 Мақсаты: 

Балалардың 

бейбітшлік туралы 

білім дерін 

бекіту.Ұлжандыққа, 

отансүйгіштікке 

тәрбиелеу 

 

Саусақ жаттығуы:   

«Қуыр,қуыр,қуырмаш»  

Мақсаты: Балалардың 

қол қимылы арқылы 

саусақ маторикасын 

дамыту.  

Қимылды ойын: 

«Қуаласпақ» 

Мақсаты:Балалар

ды 

достыққа,сыйласт

ыққа, 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу.                 

Қ.о: «Тышқан мен 

мысық»               

Мақсаты: Балалардың 

қимыл-қозғалыстарын 

дамыту, шапшаңдыққа 

баулу. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Таңертеңгі жаттығу кешені 

                                                      «Шығыршықпен» орындалатын жаттығу                                                                         

Шығыршықты шетінен алақанды төмен,жоғары  қаратып ұстап тұру.Алға көтеру.(4 рет қайталау) 



Таңғы ас Сырттан келіп үнемі 

Сабынмен қол жуамыз. 

Таза болып мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

-Ас уақытында балаларға тамақты тауысып жеуге, нанның қиқымын жерге тастамауға үйрету.Астарыңыз дәмді болсын!  

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

  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Саусақ жаттығуы:  

«Қуыр,қуыр,қуырма

ш»  

Мақсаты:Балалардың 

қол қимылдары 

арқылы саусақтарын 

жаттықтыру. 

Жұмбақ шешу:   

Мақсаты: Берілген 

тақырыпқа сай 

жұмбақтың шешуін 

табуға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Күннің шуағы» 

 Мақсаты: Балалардың 

бейбітшлік туралы 

білімдерін 

бекіту.Ұлжандыққа,отанс

үйгіштікке тәрбиелеу. 

Саусақ ойыны: 

«Басбармақтай 

балақай» 

Мақсаты:Балалард

ың саусақ 

икемділігін 

жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

 

 

Дид/о: «Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балаларды 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

Ұ.О.Қ. 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі 

қимылдар:Жұптасып 

жүру,бағытты өзгертіп 

жүгіру. Лентамен 

еденде 10-20см 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Шөптер» 

Мақсаты:Шөпті 

ажыратып,атай білуді 

қалыптастыру.    

 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:Жұптасып 

жүру,бағытты өзгертіп 

жүгі ру. Лентамен еденде 

10-20см қашықтыққа 

1.Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Құрастыру 

Тақырыбы: 
«Диван» 

Мақсаты:  

кірпіштерді 

көлденеңнен 

орналастыру, 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық». 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Жұптасып жүру, 

бағытты өзгертіп 

жүгіру. Жол бойымен 

еңбектеу. Екі қолмен 



қашықтыққа секіру 

дағдысын дамыту.     

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет.         

Тақырыбы:«Түлкіше

к өлеңі» 

Мақсаты: Түлкішек 

өлеңін қимылмен 

жасауды үйрету.    

4.Қ. ойын «Тышқан-

мысық» 

  

 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Саңырауқұлақтар

» 

Мақсаты:Саз кесегін 

сау сақпен басып 

тереңдету,та яқ ша 

жасау,екеуін бірік 

тіру арқылы 

саңырауқұлақ жасау.  

4.Дид. ойын «Кім 

жылдам?» 

 

 

 

 

 

секіру.Жол бойымен 

еңбектеуді қайталау.   

   

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу  

Тақырыбы: «Шиелер 

мен өріктер» 

Мақсаты: Қызыл сары 

бояумен дөңгелектерді 

салуды үйрету.           

Қ\О: Доппен ойнау 

 

текшелерді 

кірпіштермен 

үйлестіру арқылы 

диван 

құрастыруды 

үйрету.  
 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ:  Музыка 

Тақырыбы:  

«Туған күн» әні 

Мақсаты: Әр айда 

бір рет сол айда 

туған балалардың 

туған күн меркесін 

тойлау.Туған күн 

иелерімен бірге ән 

айту 

,шаттану.Достыққа 

тәрбиелеу. 

допты нысанаға 

лақтыру дағдысын 

қалыптастыру. 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге қызығушылықтарын ояту. Өз шкафтарын тауып, киімдерін тани білу. Киіну. Балаларды өз бетімен киінуге 

үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге дағдыландыру.  

Серуендеу «Жаңбырды 

бақылау» 

Мақсаты: 

«Күннің көзін 

бақылау» 

Мақсаты:Күннің 

«Гүлзарды бақылау» 

Мақсаты:Көктемгі 

гүлзар туралы түсінік 

Бақылау: 

Бұлтты,Ағаштарды

ң бүршік атуын 

Бақылау барысы: 

Жаз табиғатты 

бақалау. Аула 



Балалардың жаңбыр 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап 

арқылы сөздік 

қорларын кеңейту. 

Қимылды ойын: 

«Доспыз» 

Мақсаты: Қимыл 

қозғалыс арқылы 

балалардың бұлшық 

еттерін жаттықтыру.          

жарық және жылу 

көзі екені туралы 

түсініктерін 

дамыту.Табиғатқа 

деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Күннің шығуы» 

Мақсаты:Балаларды 

жыдам дыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.                             

 

 

беру. Өсімдіктерді күту 

,суару іскерліктерін 

тиянақтау.Табиғатты 

сүюге,әсемдігін сезінуге 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Достық 

тізбегі»Мақсаты:Балалар

ды 

жылдамдыққа,ұқыптылық

қа тәрбиелеу. 

 

атуын,Жапырақтар

ды бақылау. 

Мақсаты:Балаларғ

а көктемгі бұлтты 

бақылату, 

көктемде бұлттың 

қандай болатынын 

түсіндңру.Қысқы 

қарлардың еруін 

бақылай отырып 

көктемнің келгенін 

түсіндіру 

Еркін ойындар. 

сыпырушының 

еңбегін бақылау.  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

бақылау. Табиғаттың 

жыл мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы 

өзгерістерді байқауды 

үйрету. 

Еркін ойындар. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

 

 

 

Түскі ас 

Балалардың назарын тағамға аудару, тамақтарын реттілігімен тауысып ішуге қалыптастыру.  Мәдени тамақтануға баулу 

бойынша жеке жұмысты пысықтау.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тамақты асықпай, 

төкпей ішуді қалып 

тастыру.Тамақ  қиқы 

мын жерге түсірмеуді 

үйрету. 

 

 

Балаларды өз 

орындарына отыруды 

үйрету.Тамақтарын 

тауысып ішуге 

дағдыландыру.Астар

ыңыз дәмді болсын! 

 

Мәдени тамақтануға 

баулу.Тамақтан соң алғыс 

айтуды қалыптастыру. 

 

 

 

Тамақты асықпай, 

төкпей ішуді 

қалып 

тастыру.Тамақ  

қиқы мын жерге 

түсірмеуді үйрету. 

 

Ас қайыру! 

 Түскі ұйқы Киімдерін өздері 

шешіп ,бүк теп 

Киімдерін шешуге 

көмек беру. Балалар 

Балаларға киімдерінің 

түйме лерін ағытуды 

Тәтті ұйқы тілеу! Тәтті ұйқы тілеу! 



шкафтарына салуды 

үйре ту. Бесік жыры: 

«Әлди,әлди бөпешім» 

әнін тыңдау. 

дың  тыныш ұйықтау 

ларына жағдай 

жасау. 

үйрету.Жайлы 

ұйықтауларына жағдай 

жасау. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,шын

ықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқтың 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Ояну,отырып 

ұйқыны ашу. 

Түйіршікті және 

жұмсақ жолақшалар 

мен жүру. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, жалпақ 

табандылықты 

болдырмау. 

Ояну,отырып 

ұйқыны ашу. 

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалар мен 

жүру. 

Ояну,отырып ұйқыны 

ашу. Түйіршікті және 

жұмсақ жолақшалар 

мен жүру. 

Бесін ас Мәдени – әдептілік дағдыларды сақтай отырып, тамақтану. Балалардың назарын тамаққа аудартып, балабақшадағы 

аспазшы апайлардың еңбегін бағалауға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

Д/ойын:                                 

«Көгершінді тап»                                      

Мақсаты: Сурет 

бойынша көгершінді 

құрастыру 

 

 

 

Қимылды ойын: 

«Күннің шығуы» 

Мақсаты:Балаларды 

жыдам дыққа,        

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.                             

 

Д/ойын:                                 

«Көгершінді тап»                                      

Мақсаты: Сурет 

бойынша көгершінді 

құрастыру 

Сиқырлы 

суреттер» 

Ойынның 

мақсаты: 

балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту. 

 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр» 

Мақсаты:                 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруға 

үйрету. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

Әдеміге көгершіннің 

суретін салғызу. 

Аминаға көгершін 

туралы      

әңгімелесу. 

Кәусарға достық  туралы 

әңгіме айтқызу. 

Әсемгүлге 

Жаңылтпаш 

айтқызу. 

Заңғардан пішіндерді 

сұрау. 



жұмыс. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну. Серуенге шығу, балаларды өз бетімен киінуге үйрету. Киімдерін дұрыс кигенін қадағалау. Қатармен жүруге 

дағдыландыру. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы көктемгі ауа-райын бақылау.  

Мақсаты: Көктемгі ауа-райы туралы түсінік беру.Көктем мезгілінде күннің жылы болатынын түсіндіру.Жауын-

шашынның мол болатынын түсіндіру.                                                                                                                                              

Ересектердің көмегімен ойын алаңын сыпырып,жинауға үйрету.  

Мақсаты: Балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып жаңбыр дегенде тұрамыз,жер дегенде отырамыз. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

 

Ата –аналарға тапсырма беру, жақсы демалуға тілек білдіру. 

 

 

 

 

 

 


