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Мен жəне қоршаған орта Я и окружающий мир апта
Мақсаты балаларға қоршаған заттардың қасиеттері жайында білім беру қызығушылық тудыру



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Домаланған кірпі
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру м қашықтықта
допты қақпа ені см арқылы
домалатуға үйрету қойылған
заттардың арасымен жылан
тəрізді жүру дағдысын жетілдіру
саптан шеңберге шеңберден сапқа
ауысу дағдыларын қалыптастыру
Балаларды сапта бірінің артынан
бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру м қашықтықта
допты қақпа ені см арқылы
домалатуға үйрету

Дене шынықтыру
Тақырыбы Кірпі қалай жүреді
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру қойылған заттардың
арасымен жылан тəрізді жүру
дағдысын жетілдіру саптан
шеңберге шеңберден сапқа ауысу
дағдыларын қалыптастыру

Дене шынықтыру
Тақырыбы Допты қақпа арқылы
домалатамыз
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру қойылған заттардың
арасымен жылан тəрізді жүру
дағдысын жетілдіру саптан
шеңберге шеңберден сапқа ауысу
дағдыларын қалыптастыру оқу
қызметін пысықтау

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Не қалай дыбыстайды
о ө дыбыстары
Мақсаты балаларды үй
жануарларының дыбыстау
ерекшеліктерімен дауысты о ө
дыбыстарының артикуляциясымен
таныстыру үй жануарларының
қыстағы тіршілігі жөнінде білімдерін
пысықтау

Көркем əдебиет
Тақырыбы Құлыншақ өлең М
Жаманбалинов
Мақсаты Құлыншақ өлеңімен
таныстыру балаларды көркем
əдебиеттегі адамгершілік əлемімен
таныстыру есте сақтау қабілеттерін
дамыту жəне сөздік қорларын
молайтып байланыстыра сөйлеуге
дағдыландыру туынды мағынасын
түсініп кейіпкерлердің іс əрекеттерін
бағалауға олар жайлы айтуға кейбір
адамгершілік қасеттерге тəрбиелеу

Математика негіздері
Тақырыбы Марғаулар жіппен ойнайды
Мақсаты балаларды саны қанша
сонша бірдей саны тең деген
ұғымдарымен таныстыру беттестіру
тəсілі жөніндегі түсінігін жетілдіру
қоршаған ортаның тірі жəне өлі
объектілеріннің қасиеттері туралы
білімін толықтыру
Балаларды екі тең немесе тең емес
заттар тобын саны бойынша
салыстыруға жəне теңдестіруге үйрету
заттар жұптарын тұстастыру жəне
беттестіру тəсілдерін қолдану іскерлігін
қалыптастыру заттарды оң сол
қолымен алып жолақтың сол жағынан
бастап оң жағына қарай бір біреуден
салу тəртібіне дағдыландыру

Құрастыру
Тақырыбы Ақтөстің үйшігін жөндейік
Мақсаты балаларды құрылыс
материалдары мен өзге екіге
бүктемеленген қағаздан күшікке үйшік
жасауға үйрету білеулерден еден
кірпіштерден қабырғаларды қалап қағаз
жолағын екіге бүктемелеп шатыр қойып
құрастыруда дағдыландыру кірпіштер
мен білеулердің жазықтықта орналасу
амалдарын бекіту үй жануарлары
туралы ұғымдарын қалыптастыру

Жаратылыстану
Тақырыбы Кішкентай марғау
Мақсаты балалардың мысықтың
тіршілігі мен оған күтім жасау туралы
білімдерін қалыптастыру мысықтың
баласы марғаудың қылықтары мен
əрекеттері жайлы түсініктерін сыртқы
түрі үй жағдайындағы тіршілік ету
ортасы мекені азығы кеңейту марғауға
күтім жасай білу дағдыларын жетілдіру
адам жəне қоршаған орта туралы ұғым
беру

Сурет салу
Тақырыбы Өсімдіктер
Мақсаты балаларды өзара ұжымдасып
шығармашылықта сурет салу тəртібіне
үйрету алдын ала боршамен салынған
өсімдік өскен ыдыс бейнесінен шығып
созылып жатқан үй өсімдіктерінің бұталары
бойына жапырақтарды саусақтармен
жақпалап салуға үйрету

Музыка
Тақырыбы Тұлпарым
Мақсаты балаларды үй жануарлары туралы
əндерді тыңдауға жəне айтуға үйрету
музыканың сипаты мен əннің сөздік
мағынасын түсініп айта білу қабілетін
қалыптастыру музыка əуенімен
ырғақты қимылдарды топпен бір мезгілде
бастап бір мезгілде аяқтау дағдысына
жаттықтыру дыбысты есту қабілеті мен
музыкалық аспапты əуенге ілесе отырып
дыбысты дұрыс қайталай білу қабілетін
жетілдіру үй жануарлары жөнінде ұғымдарын
кеңейту

Музыка
Тақырыбы Тауықтар биі
Мақсаты балаларды дыбысты есту қабілеті
мен музыкалық аспапты əуенге ілесе отырып
дыбысты дұрыс қайталай білу қабілетін
жетілдіру үй жануарлары жөнінде ұғымдарын
кеңейту

Вариативты компонент Шығармашылық
Тақырыбы Əртүрлі балықтар жүзіп жүр
Ұжымдық жұмыс
Мақсаты балаларға аквариумдағы
балықтардың тіршілігі жөнінде мəлімет беру
балықтардың денесінің ерекшеліктеріне көңіл
аудару аквариум балықтарын күту тəртібінің
негіздерімен таныстыру Ермексаз бөліктерін
есу дөңгелектету жалпайту техникаларын
жетілдіру балықтың сұлбасын түрлі түсті
таяқшалар дөңгелектер арқылы безендіру
əдебіне машықтау қолдың ұсақ моторикасын
көз мөлшерін жазықтықты бағдарлау
қабілетін эмоциялар мен түйсікті дамыту

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Жүргіншілер жолы
Мақсаты балаларды жүргіншілер
жолының маңызымен таныстыра
отырып ақпаратты мұқият тыңдауға
үйрету жүргінші жолының ережесін
есте сақтап қайталауға жаттықтыру
қаладағы жүргінші жолдарына
балалардың назарын аударып мəнін
түсіндіру қоршаған орта туралы
түсінік беру



Алуан алуан кəсіп бар таңдай біл де талап қыл Все работы хороши апта
Мақсаты балалардың еңбек жəне кəсіп туралы білімдерін қорыту жəне белсендіру



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Ұшқыш болам
самғайтын
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру бір орында тұрып
арқаннан биікке секіріп жерге
табанмен түсуге үйрету допты
алысқа лақтыруда бастапқы тұру
қалпын қабылдауға жаттықтыру
саптан шеңберге шеңберден сапқа
ауысу дағдыларын қалыптастыру
Балаларды сапта бірінің артынан
бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру бір орында тұрып
арқаннан биікке секіріп жерге
табанмен түсуге үйрету

Дене шынықтыру
Тақырыбы Солдат болам кезінде
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру бір орында тұрып
арқаннан биікке секіріп жерге
табанмен түсуге үйрету допты
алысқа лақтыруда бастапқы тұру
қалпын қабылдауға жаттықтыру
саптан шеңберге шеңберден сапқа
ауысу дағдыларын қалыптастыру

Дене шынықтыру
Тақырыбы Аэродром
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру бір орында тұрып
арқаннан биікке секіріп жерге
табанмен түсуге іскерліктерін
дамыту допты алысқа лақтыруда
бастапқы тұру қалпын қабылдауға
жаттықтыру саптан шеңберге
шеңберден сапқа ауысу дағдыларын
қалыптастыру Балаларды
жолдастық қарым қатынасқа жəне
ізгілік ережелеріне ептілік пен
жылдамдыққа ерік сапалары мен
шыдамдылыққа тəрбиелеу оқу
қызметінде қызығушылықтарын
арттыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Кім не істейді
дидактикалық ойыны
Мақсаты балаларға мамандықтар
иелері жөнінде мəліметтер беру
ойындар барысында мамандыққа
қажет құралдардың қолдану
амалдарымен таныстыру
мамандықтарға сипаттама беруде
қимылдарды айтуға үйрету

Көркем əдебиет
Тақырыбы Етікші
Мақсаты балаларды Етікші
ертегісімен таныстыра отырып
оларды көркем шығармашылыққа
баулу ертегі кейіпкерлерінің
қимылдары мен сөздерін қайталап
айтуға жаттықтыру мамандық туралы
қысқаша түсінік бере отырып
етікшінің қызметі туралы ұғымдарын
кеңейту

Орыс тілі
Тақырыбы Что на кухне Посуда
Мақсаты учить произносить слова на
русском языке по теме Посуда
правильно расставляя ударения
учить различать на слух слова а
также уменьшительно ласкательные
формы слов четко проговаривать их
Развивать артикуляционный аппарат
слуховое внимание и восприятие слов
на русском языке основы
монологической речи мышление
умение проявлять положительные
эмоции

Математика негіздері
Тақырыбы Аспазшыға көмектесейік
Мақсаты балаларды саны қанша
сонша бірдей саны тең деген
ұғымдармен таныстыруды жалғастыру
беттестіру тəсілі жөніндегі түсінігін
жетілдіру аспаз мамандығы туралы
білімін толықтыру əдептілік ережелерін
қайталау

Жаратылыстану
Тақырыбы Орманшының аңдары
Мақсаты балалардың орман
жануарларының қысқы тіршілігі туралы
білімдерін кеңейту орман
жануарларының қысқы дайындықтары
туралы түсінік беру қыста орман
жануарларына азық беру мен күтім
жасай білу ерекшеліктерімен таныстыру
орманшының қызметі туралы ұғым беру

Сурет салу
Тақырыбы Қуыршаққа тарақ
Мақсаты балаларды көк қарындаш арқылы
көлденең жатқан қағаздың екі жағында тіке
сызықты жүргізіп төменгі шеттерін түзу жəне
доғалы сызықпен қосып арасын қысқа түзу
тіке сызықтар қатарымен толтырып тарақтың
суретін салуға үйрету тарақтың шаштараз
маманына қажеті туралы түсінік беру
тарақтың күнделікті гигиеналық құрал
ретіндегі қолдану тəртібімен таныстыру

Музыка
Тақырыбы Жүргізуші
Мақсаты балаларды жүргізуші туралы əнді
тыңдап əннің сипатын ажырата білуге үйрету
əннің сөздік мағынасын түсініп тыңдай білу
қабілетін қалыптастыру əн айту кезінде
топпен бір мезгілде бастап бір мезгілде
аяқтау дағдысына жаттықтыру
ырғақты қимылдарды музыка əуенімен ілесе
отырып үйлесімді жасай білуге
дағдыландыру музыкалық аспаптың
дыбысын ойналған əуеннің желісімен
сəйкестендіріп үйлесімді дұрыс бере білуге
үйрету мамандық туралы ұғым беру
Балаларды жаңа əнді тыңдап оның сипатын
ажырата білуге үйрету

Мүсіндеу
Тақырыбы Түймелер
Мақсаты балалардың киімдер туралы
білімдерін жетілдіру киімді түймемен
түймелеудің маңызы туралы түсініктер беру
өзіне өзі қызмет көрсету негіздерін
қалыптастыру

Вариативті компонент Əлеумет
Тақырыбы Шаштараз ойыны
Мақсаты балаларға шаштараз
мамандығы жөнінде мəлімет беру
шаштараздың құралдарымен
қолдану қажеттіліктерімен таныстыру
əдептілік ережелерін түсіндіру
Балалардың шаштараз мамандығы
аясында ойын желісіне түсу іскерлігін
қалыптастыру қатынастарда
қарапайым сұрақ қою жауап беру
үлгілерін игерту шағын жəне топтық
арақатынастарға түсе білу ойын
шартын желісін ұстану дағдыларын
қалыптастыру ой өрісін жетілдіру



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Техника жəне біз Техника и мы апта
Мақсаты балалардың тұрмыстық техника олардың мəні мен қауіпсіздік шаралары туралы түсініктерін қалыптастыру



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Үш аяқты тұлпарым
велосипед
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру отырған күйінде
алшақ аяқтың арасынан допты
домалатып орнынан тұрып қуып
жетуге үйрету қойылған заттардың
арасынан жылан жүріспен жүруге
жаттықтыру саптан шеңберге
шеңберден сапқа ауысу дағдыларын
қалыптастыру

Дене шынықтыру
Тақырыбы Велосипедтер
зырылдайды
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру отырған күйінде
алшақ аяқтың арасынан допты
домалатып орнынан тұрып қуып
жету іскерліктерін дамыту қойылған
заттардың арасынан жылан
жүріспен жүру қабілетін дамыту
саптан шеңберге шеңберден сапқа
ауысу дағдыларын қалыптастыру

Дене шынықтыру
Тақырыбы Велоипед теуіп
көрдіңдер ме
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру отырған күйінде
алшақ аяқтың арасынан допты
домалатып орнынан тұрып қуып
жету іскеліктерін пысықтау

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Үйдегі көмекшілер Үй
техникасы жөнінде əңгімелесу
Мақсаты балаларға тұрмыстық
техниканың адам тұрмысына қажеті
жөнінде мағлұматтар беру тұрмыстық
техника жөнінде əңгіме мазмұнымен
таныстыру мəтін бойынша сұрақтарға
жауап беру тəртібіне үйрету

Көркем əдебиет
Тақырыбы Жұмыстың бəрі жақсы
өлең Мұзафар Əлімбаев
Мақсаты М Əлімбаевтың өлеңімен
таныстыру балаларды қоршаған
ортаның жан жақтылығы жайлы
түсініктерін көркем туындылар
мамандық арқылы кеңейту туынды
кейіпкерлерінің іс əрекетін бағалау
алған əсерлерін өз ойларымен айтып
беруге дағдыландыру кез келген
мамандыққа құрметпен қарауға
тəрбиелеу

Математика негіздері
Тақырыбы Дастарқан жаю дəстүрі
Мақсаты балаларға біреу көп аз
сол жақ оң жақ жоғары ортасы
ұғымдарын түсіндіру тұстастыру мен
беттестіру тəсілдері жөнінде түсініктерді
жетілдіру тұрмыстық техниканың бірі
тоңазытқыштың қажетін дастарқанды
əзірлеу əдептерін қайталау Балаларды
екі түрлі заттар топтарын салыстыруда
тұстастыру жəне беттестіру тəсілдерін
қолдануға үйрету салыстыру нəтижесін
сөзбен жеткізуге үйрету

Құрастыру
Тақырыбы Диван
Мақсаты балаларды кірпіштерді
білеулерді өзара түрлі орналастырып
диванды жасауға үйрету кірпіштің
қасиеттерін іс тəжірибеге үлгіге жəне
педагогтің нұсқамаларына сүйеніп
зерттеу жасауға жаттықтыру құрылыс
жұмысының нəтижесіне қарап ойын
желісіне қосылуға дағдыландыру

Жаратылыстану
Тақырыбы Қар тазалаушы трактор
Мақсаты балалардың қар жəне қар
тазалаушы трактор туралы білімдерін
кеңейту қыста жанды жəне жансыз
табиғатта болатын құбылыстар жайлы
түсініктерін нығайту адамдар мен
техника құралдарының қысқы
дайындықтары жөнінде түсінік беру
трактордың жұмыс істеу
ерекшеліктерімен таныстыру адам жəне
техника туралы ұғым беру

Сурет салу
Тақырыбы Сағат
Мақсаты балаларды қылқалам арқылы
шеңбер сұлбасының бойын арасына бірдей
қашықтықты сақтап жақпалармен безендіруге
үйрету ортасына алдын ала қара
қарындашпен салынған сағат тілдерінің
үстінен қылқалам түгінің ұшымен жүргізіп
сағат бейнесін жасап шығаруға талпындыру
сағаттың қажеті туралы білімдерді
қалыптастыру

Музыка
Тақырыбы Кір жуу машинасы
Мақсаты балаларды жаңа əн тыңдауда оның
сипаты мен ерекшелігін ажырата білуге
үйрету əн айту кезінде əуеннің мағынасын
түсіне отырып эмоционалды қабылдай білу
қабілетін қалыптастыру топпен ілесе əн айту
ережелеріне дағдыландыру би элементтерін
музыка ырғағына сай үйлесімді жасай білуге
жаттықтыру музыкадағы жоғары жəне төмен
дыбыстарды ажырата білу қабілетін жетілдіру
техника туралы ұғымдарын кеңейту

Музыка
Тақырыбы Таза болайық
Мақсаты балаларды тұрмыста
қолданылатын заттар туралы жаңа əнді
тыңдап оның сипатын ажырата білуге үйрету
əннің сөздік мағынасына ерекше мəн беру
қабілетін қалыптастыру əнді дұрыс айтуға
жəне ырғақты қимылдарды үйлесімді жасауға
дағдыландыру музыкалық аспапта ойнау
қабілетін шыңдау əнді тыңдау кезінде зейіні
мен есте сақтау қабілетін жəне музыкалық
шығармашылығын дамыту Балаларды
жолдастық қарым қатынас пен адамгершілік
ережелеріне жəне тұрмыста қолданылатын
заттарды күтіп ұстау əдебіне тəрбиелеу

Вариативті компонент Шығармашылық
Тақырыбы Кір жуу машинасы
Мақсаты балаларға тұрмыстық техника кір
жуу машинасымен таныстыру тұрмыстық
техниканың адам өміріндегі көмегі туралы
мағлұматтар беру машинаның сыртқы
құрылысымен таныстыру Дөңгелек пішінді
кескіндерді қатарға тізіп ортаға орналастырып
жапсыру тəсілдерін жетілдіру көз мөлшерін
қағаз бетін бағдарлау қабілетін зейінді
танымдық қызығушылықтарды дамыту
Балалардың қоршаған əлем заттарына деген
қызығушылықтарын қалыптастыру зеректікке
ізденімпаздыққа тəрбиелеу

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Үтіктің қасиеті
Мақсаты балалардың үтік туралы
білімдерін қалыптастыру үтіктің
тұрмыстағы қолданылу ерекшеліктері
жайлы түсініктерін кеңейту
үлкендердің үтікпен жұмыс істеу
əрекетін бақылау дағдыларын
жетілдіру техника жəне адам туралы
ұғым беру



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дені саудың жаны сау В здоровом теле здоровый дух А апта
Мақсаты физикалық жаттығуларды орындауда жағымды эмоцияларға бөленуге ынталандыру



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Салауатты өмір
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру отырған күйінде
алшақ аяқтың арасынан допты
домалатып орнынан тұрып қуып
жетуге үйрету м қашықтықта алға
жылжи отырып екі аяқпен секіруді
жаттықтыру саптан шеңберге
шеңберден сапқа ауысу дағдыларын
қалыптастыру Балаларды сапта
бірінің артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру отырған күйінде
алшақ аяқтың арасынан допты
домалатып орнынан тұрып қуып
жетуге үйрету

Дене шынықтыру
Тақырыбы Шынықсақ шымыр
боламыз
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру отырған күйінде
алшақ аяқтың арасынан допты
домалатып орнынан тұрып қуып
жету іскерліктерін жетілдіру

Дене шынықтыру
Тақырыбы Кенгуру секілді
секіреміз
Мақсаты балаларды сапта бірінің
артынан бірі шеңбер бойымен
арақашықтықты сақтап бағытты
өзгертіп жүгіру қабілетін
қалыптастыру отырған күйінде
алшақ аяқтың арасынан допты
домалатып орнынан тұрып қуып
жету іскерліктерін пысықтау

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Доп туралы тақпағын
мəнерлеп оқу
Мақсаты балаларды доп туралы
тақпақ мазмұнымен таныстыру
көркем сөз арқылы доптың қасиеттері
жөнінде білімдерін толықтыру затты
сипаттау тəртібін бекіту Балалардың
көркем сөздің мазмұнын есте сақтау
затты сөзбен сипаттау қабілеттерін
жетілдіру зейінді жағымды
эмоцияларды ойлау есту
мүмкіндіктерін дамыту

Көркем əдебиет
Тақырыбы Кім күшті
Мақсаты балаларды Кім күшті
өлеңімен таныстыра отырып
мазмұны бойынша мəтіндегі
жолдарды мəнерлеп оқу ұзақ
шығарма мазмұнын зейін қойып
мұқият тыңдауға үйрету өлеңнің
кейіпкері Алтайдың білсем деген
құштарлығына балалардың
қызығушылығын тудыру Дені саудың
жаны сау мақалының мағынасын

түсіндіру

Орыс тілі
Тақырыбы Угощения для Даны
Продукты
Мақсаты учить произносить слова на
русском языке по теме Продукты
правильно расставляя ударения в
процессе игр отвечая на вопросы
учить строить простые предложения
четко проговаривать новые слова с
правильными падежными
окончаниями

Математика негіздері
Тақырыбы Спортшылар бəріміз
Мақсаты балаларды саны бірдей
ұзындығы бірдей жəне қарама қарсы
мағынадағы ұғымдарды түсінуін
пысықтау салауатты өмір салты туралы
түсіндіру
Балалардың екі тең не тең емес заттар
тобын ұзындығы немесе саны бойынша
салыстыру іскерліктерін жетілдіру
салыстырудың нəтижесін айтқызып
үйрету заттарды оң сол қолымен алып
жолақтың сол жағынан бастап оң
жағына қарай салу тəсіліне жаттықтыру
көзбен мөлшерлеу зейінді қолдың ұсақ
моторикасын жағымды эмоцияларды
дамыту

Жаратылыстану
Тақырыбы Емдік өсімдіктер
Мақсаты балаларды емдік өсімдіктердің
түрлерімен таныстыру емдік
өсімдіктердің шипалы қасиеттері жайлы
түсініктерін нығайту алоэ дəрілік өсімдігі
мен түймедақ өсімдігі жөнінде
түсініктерін кеңейту емдік өсімдіктердің
адам ағзасына пайдалы шипалы
ерекшеліктері туралы ұғым беру Емдік
өсімдіктерге байланысты көркем
сөздерді пайдалана отырып
балалардың сөздік қорын молайту
қарапайым тəжірибелік зерттеу жүргізе
білу дағдыларын қалыптастыру ойлау
қабілеті мен зейінін дүниетанымы мен
есте сақтауын байқампаздығын дамыту

Сурет салу
Тақырыбы Текшелер
Мақсаты балаларды қағаз бетіндегі көлденең
сызық бойына текше пішіндерін кубиктерді
кезекпен тізіп салуда жаттықтыру текшені
салуда бір бірінен сəл алшақ орналасқан тік
сызықтардың үстіңгі жəне төменгі ұштарын
көлденең түзу сызықпен қосуға үйрету əр
текше үшін фломастер түсін ауыстыру
тəртібіне үйрету қоршаған заттар қасиеттері
жөнінде білімдерді пысықтау

Музыка
Тақырыбы Күлкі шаттық шуағы
Мақсаты балаларды күлкі туралы жаңа əн
тыңдағанда оның сипаты мен ерекшелігіне
айрықша мəн беруге үйрету əн айту кезінде
əуеннің сөздік мағынасын түсіне отырып
эмоционалды көңіл күйге бөлене білуге баулу
топпен əнді бір мезгілде бастап бір мезгілде
аяқтауға дағдыландыру би элементтерін
музыка ырғағына сай жасай білуге
жаттықтыру музыкадағы жоғары жəне төмен
дыбыстарды ажырата білу қабілетін жетілдіру
денсаулық туралы ұғымдарын кеңейту
Балаларды күлкі туралы жаңа əнді тыңдап
оның сипатына ерекше мəн беруге үйрету

Жапсыру
Тақырыбы Жиналған ойыншықтар
Мақсаты балаларды геометриялық пішінді
заттарды үлкенінен бастап кішкентайына
дейін жинақтау тəртібіне кезекпен жапсыруға
үйрету геометриялық пішіндердің қасиеттері
заттарды салыстыру амалдары жөнінде
білімдерін бекіту денсаулықты сақтауда
тазалықтың маңызы туралы білімдерін
қалыптастыру Шаршы жəне дөңгелек
пішіндерді үлкенінен кішірегіне дейін
орналастыруда жазықтықта бағдарлау
мүмкіндіктерін арттыру қолдың ұсақ
моторикасын ойлау қабілетін дамыту

Вариативті компонент Əлеумет
Тақырыбы Техника дүкені
Мақсаты балаларға тұрмыстық
техниканың адам тұрмысына қажеті
жөнінде мағлұматтар беру
тұрмыстық техника үлгілерін
пысықтау Балалардың
Техника дүкені ойыны желісіне түсу
іскерлігін қалыптастыру
қатынастарда қарапайым сұрақ қою
жауап беру үлгілерін игерту
ережелерді ұстану дағдыларын
қалыптастыру ой өрісін зейінді
жағымды эмоцияларды дамыту
Балаларды техника үлгілерін ұқыпты
ұстауға баулу зеректікке əдептілікке
тəрбиелеу



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты


