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Мақсаты Балалардың балабақша туралы білімдерін тиянақтау балабақшаның адамның өмірінде алатын орны жайында ұғымдарды қалыптастыру

Оқу қызметінің түрі, 
тақырыбы, мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Тақтайшаның үстімен
адымдап жүру
Мақсаты Балаларды тақтайшаның
үстімен аяқтың ұшымен жəне өкшемен
адымдап жүруге үйрету допты
домалатып тез лақтыруға жаттықтыру
жаттығуларды орындау барысында
ептілік пен жылдамдыққа ерік
сапаларына тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Біздің балабақша тақырыбында
əңгімелесу
Мақсаты Біздің балабақша тақырыбында
əңгімелесу балабақша жəне
балабақшадағы күн тəртібі күнделікті
əдептілік ережелері туралы ұғымдар
қалыптастыру балаларға балабақша
туралы суреттер бойынша
мнемокестелерге сүйеніп əңгімені
құрастыруға үйрету байланыстырып
сөйлеу дағдыларын қалыптастыру ой
өрісін логикасын есте сақтау қабілеттерін
дамыту балаларды ұйымшылдыққа
əдептілікке тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Мен жəне менің достарым
Мақсаты Балаларды сандар жолағымен
таныстыру алты саны көлеміндегі сан мен
цифр туралы ұғымдарын қалыптастыру
бір цифрымен таныстыру қажетті жиын

сандарын қоршаған аядан жəне өз
денесінде байқап атауға машықтандыру
зейіні ойлау қабілеттерін дамыту достыққа
тапқырлыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Білімің бұлағың
Мақсаты Балаларды күйді тыңдай отырып
сипатын ажырата білуге үйрету əннің
мағынасын түсініп айта білу қабілетін
қалыптастыру музыка əуені мен ырғақтық
қимылдарды бір мезгілде бастап бір
мезгілде аяқтау дағдысын жəне дыбысты
есту қабілетін жетілдіру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Балабақша қызметкерлерінің
еңбегі
Мақсаты Балалардың балабақшада
қызмет жасайтын əр мамандық иелері
жайлы түсініктерін бекіту меңгерушінің
қызметі туралы мəлімет беру үйлесімді
қарым қатынастарды түсе білу есте сақтау
қабілеттерін дамыту балаларды
мамандық иелерінің еңбектерін бағалай
білуге тəрбиелеу



Оқу қызметінің түрі, 
тақырыбы, мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Допты тез лақтырамыз
Мақсаты Балаларды тақтайшаның
үстімен аяқтың ұшымен жəне өкшемен
адымдап жүруге жаттықтыру допты
домалатып тез лақтыра білу қабілеттерін
жетілдіру ептілік пен жылдамдыққа
тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Ш Шаяхметов Білімің
бұлағың өлеңмен танысу
Мақсаты Балабақшаға мектепке барған
балалардың қуанышты сəттерін əңгімелеу
Білімің бұлағың өлеңін оқып үйретіп

сөздердің мағыналарын түсіндіру Барлық
адамдардың ақын да ғалым да бəрі
мектептен балабақшадан білім алатыны
туралы балаларға айтып беру Өлең
арқылы білімді болып өсуге тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Балабақша біздің үйіміз
Мақсаты Балаларды құрылыс
материалдары тақтайша текше білеу
арка цилиндрді пайдаланып балабақшаны
құрастыруға үйрету жазықтықта орналасу
принциптерін пысықтау текшелерді бір
баған тəрізді бірінің үстіне бірін қойып
қолмен түзеп отыруға тағы бір текшелерді
биік бағанға жан жақтан тіреп қоюға
текшелер үстіне тақтайшаны қойып төбесі
деп қабылдауға үйрету құрылыс
материалдарымен əрекет жасауда
қолдарының ұсақ моторикасын құрылыс
үлгісіне зейін салып тұтас бейне ретінде
қабылдап есте сақтай білу қабілетін
дамыту достық туралы ұғым беру

Музыка
Тақырыбы Оқу білім азығы
Мақсаты Балаларды күйді тыңдай отырып
сипатын ажырата білуге үйрету əннің
мағынасын түсініп айта білу қабілетін
қалыптастыру музыка əуені мен ырғақтық
қимылдарды бір мезгілде бастап бір
мезгілде аяқтау дағдысын жəне дыбысты
есту қабілетін жетілдіруді пысықтау

Өзін өзі тану
Тақырыбы Өзін өзі тану əлеміне
саяхат
Мақсаты Өзін өзі тану пəні туралы
алғашқы түсінік беру Өзін өзі тану пəні
туралы түсінік беру Пəнге деген
қызығушылықтарын арттыру Өзін жəне
өзгелерді тануға тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Паровоз алдыға басып
барады
Мақсаты Балаларды тақтайшаның
үстімен аяқтың ұшымен жəне өкшемен
адымдап жүруге үйрету допты
домалатып тез лақтыруға жаттықтыруды
қайталау жаттығуларды орындау
барысында ептілік пен жылдамдыққа
үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Что такое детский сад Стихи
об игрушках
Мақсаты Развивать у детей понятия о
правилах приветствия и прощания
вежливости в общении со взрослыми и
свертниками продолжать знакомить с
принципами взимодействия в круг
сверстников формировать понятие о жанре
стихотворений расширять знания об
игрушках и способах ухода за ними Учить
детей внимательно слушать указания
педагога на русском языке подражать
образцу речи развивать умения заучивать
стихотворения об игрушках на основе
картинок повтора образца
индивидуального декламирования
развивать умения вступать в простые
диалоги строить простые фразы по
образцу упражнять в правильном
произношении гласных звуков в словах и
согласовании окончаний развивать
мышление положительные
эмоции Воспитывать чувство
товарищества заботы об игрушках чувство
вежливости дружелюбие уважение к
старшим

Жаратылыстану
Тақырыбы Күз келді бақшама
Мақсаты Балалардың жанды жəне жансыз
табиғат нысандары жөнінде негізгі
ұғымдарын кеңейту балабақша маңайында
ауа райын бақылауда күзгі құбылыстарды
байқап ажырата білуге үйрету көзбен
қабылдау фонематикалық есту қабілеті
есте сақтау ойлау эстетикалық талғам
қабілеттерін дамыту адамгершілік
ережелеріне жəне табиғатты сүю мен
сақтау сезімдеріне тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Гүл бағымызда өскен
ақкекірелер
Мақсаты Балаларды серуен кезіндегі
бақылаудан кейін жəне елестету
нəтижесінде қылқалам мен гуашь
акварель бояулары арқылы

ақкекірелердің қарапайым сұлбастарын
салуға үйрету қоспа түстірді пайдаланып
қылқаламмен шеңбер айналасына бірнеше
жақпалар қалдыру техникасын игерту
гүлдердің бейнелерін бүкіл параққа
жолақшаға орналастыру біліктерін
қалыптастыру балабақшадағы қызықты
əрекеттерге деген сүйіспеншілігін арттыру
қолдың ұсақ моторикасын зейінін дамыту
достыққа ұйымшылдыққа тəрбиелеу



Оқу қызметінің түрі, 
тақырыбы, мақсаты.

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа
лексикалық бірліктерімен таныстыру жаңа
Аа əрпін жəне осы əріптен басаталатын

сөзін үйрету
сұрағына жауабын бергізе отырып ауызша
сөйлеу дағдысын қалыптастыру Тыңдау
сөйлеу сəлемдесу жəне өзін өзі
таныстыру дағдыларын дамыту
Балалардың танымдық ой өрісін дамыту
Шет тіліне қызығушылыққа тəрбиелеу
Этикетті диалог айтуға үйрету

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Аквариумдағы балықтар
Мақсаты Балаларға табиғат бұрышындағы
жануарларға балыққа күтім жасаудың
қарапайым тəсілдерін меңгерту аквариум
туралы білімдерін пысықтау тілін ойын
дамыту табиғат əлеміне қамқорлықты
эмоционалды жағымды қатынасты
қалыптастыру ұқыптылыққа
еңбексүйгіштікке тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Менің үйім осындай
Мақсаты Балаларды қағаз бетіне
геометриялық пішіндерден үйді
құрастырып жапсыруға үйрету көрсету
бойынша қарапайым заттарды қағаз бетінің
барлық кеңістігіне орналастыру
іскерліктерін дамыту оқу қызметі
барысында үстелде дұрыс отыру
дағдыларын қалыптастыру қылқаламды
пайдалану дайындамаға желім жағу
дайындаманы аудару артық желімді алып
тастау үшін майлықты пайдалану қағаз
бетіне дайындамаларды орналастыру жəне
жапсыру іскерліктерін дамыту

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Сөзбен танысайық Сөздер мен
дыбыстар
Мақсаты Сөз дыбыс туралы түсінік беру
Сөздің бірнеше дыбыстан құралатынын
дыбыстардың дауысты дауыссыз болып
бөлінетіні жөнінде мағлұмат беру Жазуға
қолдарын жаттықтыру Сөздерге дыбыстық
талдау жасату арқылы есте сақтау
қабілеттерін дамыту Оқу іс əрекетінің
барысында орындалатын тапсырмалар
арқылы ұжым болып жұмыс істеуге баулу

Мүсіндеу
Тақырыбы Көмекшіміз
Мақсаты Балаларды тұзды қамырды
жұмсарту қамырдың үлкен кесегінен кіші
кесекті үзіп алу қамырды домалату
жалпайту жаю шымшып бір біріне біріктіру
əдістерін пайдалана отырып мəнті жасауға
үйрету қамырдан дайындалатын
тағамдарды естеріне түсіріп мəнті жасаға
қызығушылықтарын арттыру үлкенге
көмектесуге тəрбиелеу қамырды шымшу
арқылы балалардың қол саусақ
моторикаларын дамыту үстелде жеңін
түріп дұрыс отыру жұмысты тақтайша
үстінде орындау мүсіндегеннен кейін
педагогтың көмегімен қолдарын жуу
дағдыларын дамыту

Вариативті компонент Сауат ашу негіздері
Тақырыбы А Ə дыбыстары жəне
əріптері
Мақсаты Балаларды А Ə дыбыстармен
жəне А а Əə əріптер таңбаларымен
таныстыру А жəне Ə əрпін ауа арқылы
жазып көрсету Артикуляция бойынша
дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету Сөз
ішіндегі дыбыстардың жуан жіңішке
дауысты дауыссыз болып бөлінетінін
ұғындыру А Ə дыбысы бар сөз сөйлем
ойлатып оны ойын жаттығулар арқылы
бекіту

Менің отбасым Моя семья апта
Мақсаты Отбасының құрылымы отбасы мүшелерінің отбасыда алатын орны жайында ұғымдарды тиянақтау жақынға деген сүйіспеншілікті тəрбиелеу



Оқу қызметінің түрі, 
тақырыбы, мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Төрт тағандап жүріп допты
баспен итеру
Мақсаты Балалардың сапқа өз
еріктерімен тұру қабілетін жəне баянат
рапорт қабылдау ережесін

қалыптастыру төрт тағандап жүріп допты
баспен итеруге үйрету аунап түсіп допты
алып серіктесі ұстап тұрған сақинаға
лақтырып түсіру дағдыларына
жаттықтыру ептілік пен дəлдікке
тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Отбасында біз бесеуміз
Мақсаты Балаларды отбасы мүшелерімен
таныстырып баланың тілдік қабылдау
нəтижелерін сөйлеу мəдениетін дамыту
балалардың отбасын құрметтеуге
үлкендерді жəне ата аналарын сыйлауға
тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Отбасымда мен нешіншімін
Мақсаты Балаларға ретті сан туралы
ұғымдарын жандандыру тура жəне кері
санаудың негіздерін қалыптастыру
геометриялық пішіндер мен денелерді
ажырату біліктерін жетілдіру биіктігі түрлі
бестен артық бейнелерді салыстыру
амалдарын пысықтау қағаз бетінде
бағдарлай білу дағдыларын
қалыптастыру екі цифрымен таныстыру
зейінін қабылдау қабілеттерін дамыту
үлкенге құрмет көрсетуге ұқыптылыққа
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Сағындым əже сағындым
Мақсаты Балаларды нотамен таныстыру
жəне нота атаулары туралы түсінік беру
əнді тыңдай отырып мағынасын түсініп
сипатын ажырата білуге үйрету жай жəне
көңілді əндерді тыңдай білу қабілетін
қалыптастыру музыка əуенімен
музыкалық ырғақтық қимылдарды бір
мезгілде бастау дағдысын жетілдіру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Адам болам десеңіз
Мақсаты Адамгерш лік жақсы адам
ұғымдарының мағынасын түсіндіру
Адамгершілік туралы түсініктерін кеңейту
Бала бойындағы жақсы қасиеттерін
дамытуға ықпал ету Жақсылық ықпал
білуге тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Спорт көркі өмірдің
Мақсаты Балалардың сапқа өз
еріктерімен тұру қабілетін жəне баянат
рапорт қабылдау ережесін

қалыптастыру төрт тағандап жүріп допты
баспен итеруге үйрету аунап түсіп допты
алып серіктесі ұстап тұрған сақинаға
лақтырып түсіру дағдыларына
жаттықтыру ептілік пен дəлдікке
пысықтау

Көркем əдебиет
Тақырыбы М Төрежанов Қамқорлық
Мақсаты Қамқорлық ұғымы туралы түсінік
беру əңгімені мұқият тыңдауға диалог
сөздерді мəнеріне келтіріп айта білуге
дағдыландыру Қамқорлық жасай білуге
үйрету Əңгімені тыңдап адамгершілік
қасиеттерін дамыту Үлкендерді əрдайым
тыңдауға сыйлауға тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Үй жануарлардың төлдері
күшік

Мақсаты Балалардың отбасы оның
мүшелері туралы түсініктерін тиянақтау
туыстық жайында ұғымдар беру отбасының
барлық мүшелерін дұрыс атауға үйрету
отбасы туралы бірге тұратын бір бірін
жақсы көретін бір біріне қамқорлық
жасайтын адамдар туралы түсініктерін
дамыту зейінін ақыл ойын есте сақтау
жəне түйсік қабілеттерін дамыту жақын
адамдарға қамқорлық жасауға
отбасындағы өзара көмек сезімін
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Менің əжем ең жақсы адам
Мақсаты Балаларды нотамен таныстыру
жəне нота атаулары туралы түсінік беру
əнді тыңдай отырып мағынасын түсініп
сипатын ажырата білуге үйрету жай жəне
көңілді əндерді тыңдай білу қабілетін
қалыптастыру музыка əуенімен
музыкалық ырғақтық қимылдарды бір
мезгілде бастау дағдысын жетілдіруді
пысықтау



Оқу қызметінің түрі, 
тақырыбы, мақсаты.

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Адамның дене құрылысы
Мақсаты Балаларға адамның дене
құрылысы жайлы қарапайым түсінік беру
адамның дене құрылысының
ерекшеліктері туралы білімдерін кеңейту
дене құрылысын жатқа білуге үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Знакомимся с семьей и
родственниками
Мақсаты Развивать и пополнять знания
детей о членах семьи и родственниках
расшиять понятие семья познакомить со
значением слова богатство развивать
знания о словах ласковушках в процессе
подборов уменьшительно ласкательных
слов названий членой семьи повторить
поговорку о семье Учить детей слушать и
понимать русскую речь касающуюся темя
семьи и родственников проговаривать все
слова обозначающие членов семьи и
родственников а также их названия в
уменьшительно ласкательной форме
развивать навыки моделирования понятия
семья родственники с помощью

интеллеуктуальной карты
автоматизировать умения включения в
диалоги развивать монологическую речь во
время индивидуальных ответов развивать
слуховое внимание и память мышление
память положительные
эмоции Воспитывать у детей теплые
чувства к семье и близким доброту и
уважение к старшим

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Үй жануарлардың төлдері
күшік

Мақсаты Балаларды үй жануарларының
бірі күшікпен таныстыру ересектердің
көмегімен күшікке қамқорлық жасай білуге
дағдыландыру ақыл ойын дамыту
баланың қоршаған ортаға деген
сүйіспеншілігін арттыру адамгершілікке
имандылыққа тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Мысық
Мақсаты Балалардың қарындашпен үй
жануарлары мысықтың суретін салу
техникасын жетілдіру мысықтың артқы
аяқтарға басылып отырған мысықтың дене
бөлшектерін үйлесімділікте орналастыруға
үйрету мысықтың қимылдау
ерекшеліктерін күнделіктегі бақылауда
түсініктерін тиянақтау мысықтың үй
шаруасында əкелетін пайдасы туралы
білімдерін пысықтау қағаз бетін бағдарлау
көзбен мөлшерлеу қабілеттерін дамыту
жақынды сүю үй жануарына деген
қамқорлық сезімін тəрбиелеу

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Салтанатты адым
Мақсаты Балаларды адым түрлерімен
таныстыру адымдау кезінде қол мен аяқ
үйлесімділігін сақтай білуге үйрету
музыка мен қимылдың əуенге сай болуын
естен шығармауын қадағалау

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа

лексикалық бірліктерін беру Сөздік қорын
кеңеюіне ықпал ету тыңдау сөйлеу
дағдыларын дамыту баланың ойлау
қабілетін дамыту Ауызша сөйлеу диалог
құру дағдыларын дамыту Əдептілікке
тəрбиелікке мəдениеттілікке үйрету

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Менің достарым көп
Мақсаты Балалардың сан мен санау
жайындағы ұғымдарын жетілдіру санау
амалдарын пысықтау достыққа тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Анашымның тосабы
Мақсаты Балаларды тосапқа арналған
ыдыс трафаретін түрлі түсті жəне қатырма
қағаз бетіне қарындашпен бастырып
нобайы бойымен қиып алуға екеуін бір
біріне желіммен жапсыруға алмалар жəне
алмұрт трафаретін түрлі түсті қағазға
бастырып тең ортасына бүктеп бір бірінің
үстіне жапсыруға дайын жемістерді
тосапқа арналған ыдыстың бетіне
жапсыруға үйрету тосапқа арналған
ыдыстың қақпағын гофрленген қағазды
бірнеше қайтара бүктеп ыдыстың жоғарғы
жағына жапсырып түрлі түсті таспамен
бантқылып байлап безендіруге үйрету
отбасы мүшелеріне байланысты жұмбақтар
шешуге ынталандыру ананың бала
өміріндегі маңызы туралы білім беру



Оқу қызметінің түрі, 
тақырыбы, мақсаты.

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Сөйлеммен танысайық
Мақсаты Балалардың білім білік
дағдыларын қалыптастыра отырып сөйлем
сурет бойынша сөйлем құрауға
байланыстырып сөйлеуге үйрету
Балалардың есте сақтау қабілетін ой
өрісін шығармашылығын сөздік қорын
сөйлеу мəдениетін өз ойын толық жеткізе
білуге үйрете отырып əрбір баланың жеке
даралығын дамыту тəрбиелеу
Ұжымшылдыққа адамгершілікке тазалыққа
ұқыптылыққа əдептілікке білімпаздыққа
жетелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Ағасы бардың жағасы бар
Мақсаты Балаларды түрлі түсті
ермексаздарды есу домалақтау жалпайту
əдісін қолдана отырып адамның мүсінін
жасауға үйрету қолдың ұсақ моторикасын
дамыту мақсатында түрлі пішіндерді
алақандарымен жасауды дамыту өзінің
отбасына деген құрметті арттыра отырып
ұқыпты əрі таза еңбек етуге тəрбиелеу

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Əжемнің қалта орамалы
Мақсаты Балаларды ақ қағазды
үшбұрыштап бүктеу тəсілімен таныстыру
түрлі түсті жолақшалармен əшекейлеу
арқылы орамал жасауға үйрету жапсыруға
деген қызығушылықтары мен жағымды
қарым қатынасын қалыптастыру

Табиғат əлемі Мир природы апта
Мақсаты Табиғат əлемінің заңдылықтарын тануға деген қызығушылықтарды дамыту зияткерлікке тəрбиелеу

Оқу қызметінің түрі, 
тақырыбы, мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Қанат үстімен ауыспалы
қадам жасап жүру
Мақсаты Балаларды қанат үстімен
ауыспалы қадам жасап жүруге үйрету
баянат рапорт қабылдау ережесіне
дағдыландыру сапқа өз еріктерімен тұру
қабілетін қалыптастыру доғадан еңкейіп
өту дағдысына жаттықтыру саптан
қатарға қатардан сапқа ауысу
дағдыларын жетілдіру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Суыр сұңқар су қайда
ертегісі
Мақсаты Балаларға ертегі арқылы судың
маңыздылығын жəне судың адамзатқа
құстарға жануарларға табиғаттың жанды
құбылыстарына өте қажет екендігін
түсіндіру суды үнемдеп пайдалануды
қалыптастыру жəне судың ерекшеліктерін
балаларға жеткізу өмірімізге өте қажетті
суды ластамауға үйрету Адамгершілікке
тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Күнтізбені қалай қолдануға
болады Қазақ халқының тəуліктегі
уақытты мөлшерлеуі
Мақсаты Балалардың уақыт тəулік
бөліктері ұғымдары туралы білімдерін
бекіту қазақ халқының тəулік бөліктерінің
атауларымен таныстыру өз күнтізбе
жоспарын осы атауларға сəйкестендіруге
жатыттықтыру уақытты мөлшерлеуде
жылдамдықтың көлемнің маңызын
тəжірибеде көрсету зейінін есте сақтау
ойлау түйсік қабілеттерін дамыту
ұқыптылыққа ұғымталдыққа тəрбиелеу
уақытты үнемді пайдалануға баулу

Музыка
Тақырыбы Бақа бақа бақ бақ
Мақсаты Балаларды халық əнін тыңдай
отырып мағынасын түсіне білуге үйрету
бақа туралы əнді айту кезінде музыкалық
қимылдарды музыка əуенімен үйлесімді
жасай білу дағдысын жетілдіру дыбысты
есту қабілетін жетілдіру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Ауа райын болжаймыз
Мақсаты Балаларға табиғаттағы ауа райы
жағдайын қар жаңбыр тұман бұршақ
бақылауды үйрету олардың нəтижелерін
түсіндіру табиғаттағы ауа райына қатысты
халық болжамдарымен таныстыру ауа
райының өзгеру ерекшеліктерін байқауды
дамыту зейінін ойлау қабілетін дамыту
ауа райына алдын ала дайын болуға ауа
райына қарап күндерін дұрыс жоспарлауға
тəрбиелеу



Оқу қызметінің түрі, 
тақырыбы, мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Доғадан еңкейіп өтейік
Мақсаты Балаларды қанат үстімен
ауыспалы қадам жасап жүруге үйрету
баянат рапорт қабылдау ережесіне
дағдыландыру сапқа өз еріктерімен тұру
қабілетін қалыптастыру доғадан еңкейіп
өту дағдысына жаттықтыру саптан
қатарға қатардан сапқа ауысу
дағдыларын жетілдіруді пысықтау

Көркем əдебиет
Тақырыбы Менің сүйікті ертегім Ақымақ
қасқыр қазақ халық ертегісі
Мақсаты Ертегіні оқып беру мазмұнын
əңгімелеуге үйрету Ертегі кейіпкерлерінің
рөліне еніп сөздерін айтқызу арқылы
байланыстырып сөйлеуге кейіпкерлердің
ерекшеліктерін белгілерін дəл тауып
сипаттауға үйрету Сөздік қорларын
молайтып тіл байлықтарын дамыту
Достыққа бірлікке тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Қаңқыз
Мақсаты Балаларды қағаздан
құрастырудың түрлі əдістерін қолдана
отырып жапырақтың үстінде қозғалып
тұрған қаңқызды жасауға үйрету қаңқызды
жасау барысында қайшымен жұмыс жасау
іскерліктерін дамыту шеңберді тең
ортасынан қайшымен қиып фломастермен
қара дақтарды салу іскерліктерін жетілдіру
қағаз туралы білімдерін жетілдіре
отырып жəндіктердің күзде маусымдық
тіршілігін пысықтау табиғат əлеміне деген
сүйіспеншіліктерін ояту бір орында жұмыс
жасау дағдыларын жетілдіру жəндіктерді
жіктеу жəне атау қабілеттерін бекіту
ауызша сөйлеу есте сақтау зейін ойлау
қабілеттерін шығармашылық қабілеттерін
дамыту

Музыка
Тақырыбы Табиғат көрінісі
Мақсаты Балаларды халық əнін тыңдай
отырып мағынасын түсіне білуге үйрету
бақа туралы əнді айту кезінде музыкалық
қимылдарды музыка əуенімен үйлесімді
жасай білу дағдысын жетілдіру дыбысты
есту қабілетін жетілдіруді пысықтау

Өзін өзі тану
Тақырыбы Мен қандай баламын
Мақсаты Əрбір баланың жеке тұлға
екендігін түсіндіру Қыз бала мен ұл
баланың ерекшеліктері туралы түсінік
беру Өзін өзі тануға деген
қызығушылықтарын арттыру Өзара
жағымды қарым қатынас жасауға
тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Сапқа тұр
Мақсаты Балаларды қанат үстімен
ауыспалы қадам жасап жүруге үйрету
баянат рапорт қабылдау ережесіне
дағдыландыру сапқа өз еріктерімен тұру
қабілетін қалыптастыру доғадан еңкейіп
өту дағдысына жаттықтыру саптан
қатарға қатардан сапқа ауысу
дағдыларын жетілдіруді қайталау

Орыс тілі
Тақырыбы Части суток Режим дня Делу
время потехе час
Мақсаты Расширять знания детей о частях
суток формировать устойчивое
представление о сутках режиме дня
уточнять понятие о времени
необходимости считаться со временем
показать о различности окончаний форм
глаголов в единственном числе
продолжать знакомить с образцами
устроного народного творчества Учить
слушать речь на русском языке
вслушиваться в окончания глаголов
понимать различия при выражении в
первом втором лице единственного и
множественного чисел упражнять в
подборе картинок с действиями в
соответствии со временем суток и режимом
дня развивать чувство ритма и восприятие
мелодичности слов при проговаривании
наизусть считалки о времени развивать
слуховое внимание Воспитывать чувство
отвественности дружелюбия

Жаратылыстану
Тақырыбы Саяхатшы балалар
Мақсаты Балалардың қоршаған табиғат
туралы өрісін кеңейту саяхаттау жəне
жабайы табиғатта тəртіп ережелерімен
таныстыру орманға саяхат ойынын ойнату
арқылы балаларды табиғатты қорғауға
баулу табиғат заттарын жаратудағы топтық
іс тəжірибе жасау дағдыларын жетілдіру
ойлау қабілеттерін дамыту табиғатты
аялауға жəне достықты құрметтеуге
тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Жаңбырлы күн
Мақсаты Балаларды дымқыл қағаз бетінде
бояуларды араластыру техникасына
үйретуді жалғастыру сұр көк күлгін
түстердің реңктерін талғаммен қолданып
қылқаламмен жаңбырлы күн құбылысын
салу техникасын игерту бояулардың қағаз
бетінде суға езіліп ағып араласу
құбылысын бақылауға үйрету күзде
болатын табиғат құбылыстарын пысықтау
түстерді қабылдау эстетикалық талғам
қабілеттерін дамыту байқағыштыққа
сезімталдыққа тəрбиелеу
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Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа
лексикалық бірліктерін беру Қарым
қатынас дағдыларымен білімін
қалыптастыру Оқушыларды амандасып
қоштаса білуге үйрету Дыбыстарды дұрыс
айтуға үйрету Есте сақтау қабілеттерін
дамыту Ағылшын тілінде қоштасуды өзін
өзі этикаға сай таныстыруды үйрету
Адамдармен сыпайы қарым қатынас
орнатуға жəне əдептілікке үйрету

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Жер əлемі
Мақсаты Табиғи нысандар мен
құбылыстарды бақылау білігі мен
дағдыларын қалыптастыру ауа мен судың
ластану себептерін себеп салдарлық
байланыстарды түсіндіру су мен ауаның
қасиеттерін тəжірибелер жасау арқылы
анықтау логикалық ойлау қабілетін сөздік
қорын дамыту табиғатты сақтауға
жауапкершілік сезімдерін тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Қоян сəбізді жақсы көреді
Мақсаты Балаларды мақта табақшаларын
қайшының көмегімен тең ортасынан екі
бөлікке кесіп кесілген бөліктерден қоянды
жазық қағаз бетіне жапсыруды үйрету
қайшымен жұмыс жасау техникасын
үйрету қайшымен жұмыс жасау барысында
қауіпсіздік техникасымен таныстыру қағаз
бетіне сəбіз дайындамаларын орналастыру
жəне желімдеу іскерліктерін үйрету
дидактикалық ойын арқылы баланың
танымдық қабілеттерін дамыту

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Буынға бөлейік
Мақсаты Балаларға сөз буын туралы
түсінік беру сөздерді буынға бөлуді үйрету
Сөзде неше дауысты дыбыс болса сонша
буын болатынын үйрету Балалардың ақыл
ойын дамыту Өз ойларын еркін айтуға
үйрету адамгершілікке тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Құстар қалай қайтады
Мақсаты Балалардың құстар туралы
білімдерін кеңейте отырып торғайдың
жылы жаққа ұшып кететіні туралы мəлімет
беру мүсіндеу оқу қызметі арқылы баланың
қол саусақтарының дұрыс дамуына үлес
қосу түрлі пішіндерді жасауда есу
жалпайту домалақ жасау шұжық тəріздес
пішін шығару тəсілдерін игерту
ермексазды созу арқылы торғайдың
денесін домалақтау арқылы торғайдың
басын жасап екі бөлшекті бір біріне
біріктіріп саусақтарымен тегістеу арқылы
ермексазды жіңішкерту қырнауыштың
көмегімен тырнау арқылы қанаттарын
жасап торғайды мүсіндеуге үйрету
құстарға деген сүйіспеншілігін арттыру
мейірімділікке тəрбиелеу

Вариативті компонент Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Т Д дыбысы жəне əріптері
Мақсаты Т Д дыбыстарымен жəне Тт Дд
əріптер таңбаларымен таныстыру Т жəне
Д əрпін ауа арқылы жазып көрсету
Артикуляция бойынша дыбыстарды дұрыс
айтуға үйрету Сөз ішіндегі дыбыстардың
жуан жіңішке дауысты дауыссыз
бөлінетінін ұғындыру Т Д дыбысы бар сөз
сөйлем ойлатып оны ойын жаттығулар
арқылы бекіту

Менің Қазақстаным Мой Казахстан апта
Мақсаты Отанымыз Қазақстанның мемлекеттік рəміздері жайында білімдерін тереңдету мемлекеттік рəміздерді құрметтеу қағидаларын меңгерту
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Дене шынықтыру
Тақырыбы Жіптің астымен тура жəне
жанымен еңбектеп өту
Мақсаты Балаларды баянат рапорт
қабылдау ережесіне дағдыландыру жіптің
астымен тура жəне жанымен еңбектеп
өтуге үйрету жердегі таяқтың бойымен
табанды толық тигізіп бір жанымен жүруге
жатықтыру ерік сапаларын арттыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Рəміздер ұлттық құндылық
Мақсаты Қазақстан Республикасы
мемлекетінің рəміздері туралы түсіндіру
Тілдік байлықтарын дамыту Қазақстан
елінің жерімен қалаларымен
таныстыру Мемлекетік рəміздерімізді
қорғауға тəрбиелеу Елімізді қорғап аялуға
тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Қазақстан Отанымды мен не
үшін сүйемін
Мақсаты Балалардың сандар қатарымен
таныстыруды жалғастыру тура жəне кері
санау тəртібіне үйрету əртүрлі орналасқан
заттардың жиынын көзбен қарап санап алу
білігін ұштау өзіне қатысты жəне өзінен
қарсы оң жақ пен сол жақты ажыра білу
дағдыларын қалыптастыру бірнеше
біркелкі заттардың топтамаларын саны кіші
тең топтамаларға бөлу амалына үйрету
зейінді логикалық ойлау елестету
кеңістікті бағдарлау қабілеттерін дамыту
тиянақтылыққа тəрбиелеу Отанын
құрметтеу қасиетін қалыптастыру

Музыка
Тақырыбы Ана тілім
Мақсаты Балаларды тіл туралы əнді
қызыға айта білуге үйрету дыбысты есту
қабілеті мен хорда əн айтуға
дағдыландыру дауыстың жоғары жəне
төмен ырғақтарын ажырата білу қабілетін
қалыптастыру өз ана тіліне
сүйіспеншіліктерін арттыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Менің есімім
Мақсаты Əрбір баланың қайталанбайтын
жеке тұлға екендігін ұғындыру Адамның
есімі оның адамға қандай міндеттер
жүктейтіні туралы түсінік беру Өзін өзі
тануға деген қызығушылықтарын арттыру

Дене шынықтыру
Тақырыбы Кел күш сынасайық
Мақсаты Балаларды баянат рапорт
қабылдау ережесіне дағдыландыру жіптің
астымен тура жəне жанымен еңбектеп
өтуге үйрету жердегі таяқтың бойымен
табанды толық тигізіп бір жанымен жүруге
жатықтыру ерік сапаларын арттырып
пысықтау

Көркем əдебиет
Тақырыбы Ана тілім байлығым
Мақсаты Біздің мемлекетік тіліміз ана тілі
жəне əр ұлттың өз тілі бар екенің түсінік
беру Сөздік қорын молайту ауызекі сөйлеу
тілін дамыту Ана тілін құрметтеуге үйрету
Патриоттық сезімдерін ояту

Жаратылыстану
Тақырыбы Қазақстанның қазба
байлықтары
Мақсаты Балаларға Қазақстан
Республикасының жер көлемі жəне елімізде
өндірілетін қазба байлықтардың қай жерден
шығатыны туралы білім беру Қазақстанның
қандай өңірі болмасын қай қазба не өнім
байлығы болмасы барлығы тұтас Отан
ұғымын құрайтынын түсінуге үйрету Отан
жерін байлықтарын қорғау туралы
ұғымдарына берік болуға шақыру сөздік
қорларын ой өрісін елестету қабілеттерін
дамыту Отанға туған жерге елге деген
сүйіспеншілігін арттыру

Музыка
Тақырыбы Көңілді ноталар
Мақсаты Балаларды тіл туралы əнді
қызыға айта білуге үйрету дыбысты есту
қабілеті мен хорда əн айтуға
дағдыландыру дауыстың жоғары жəне
төмен ырғақтарын ажырата білу қабілетін
қалыптастыру өз ана тіліне
сүйіспеншіліктерін арттырып пысықтау

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Адамның сезім мүшелері
Мақсаты Балаларды адамның сезім
мүшелерімен таныстыру сезім мүшелері
туралы қарапайым түсінік беру сезім
мүшелерінің ерекшеліктері туралы
білімдерін кеңейту көру есту дəм сезуді
сақтаудың ережесін түсіндіру

Орыс тілі
Тақырыбы Казахстан моя Родина
Государственные символы Республики
Казахстан
Мақсаты Продолжать расширять знания
детей о государственных символах
Казахстана развивать понятие и
способствовать целостному восприятию
родина расширять знания о природных

ландшафтах Казахстана познакомить со
стихотворением о Казахстане пословицей
о Родине

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Елімнің байлығы тұз
Мақсаты Балаларды өлі табиғаттың
компоненттерімен жəне қасиеттерімен
таныстыру тұздың өмірдегі рөлімен
таныстыру өздігінен тəжірибе
жасауға деген қызығушылықтарын
молайту өз ойлары мен пікірлерін айта
білуге үйрету тіл байлығын белсендіру
экология негіздері арқылы қоршаған ортаға
деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Киіз үйді безендірейік
Мақсаты Балаларды киіз үйдің пішініне
қазақ оюларының гүл ирек сияқты
өрнекті элементтерін үйлестіріп салу
техникасына үйрету ою элементтерінің
бірыңғай көлемідерін сақтау білу
дағдыларын қалыптастыру қылқалам
түгінің ұшымен салу техникасын жетілдіру
қазақтың қолөнер үлгілерін бақылап
оюдың бірнеше түрін тануға талпындыру
қағаз бетін бағдарлау қабілетін зейінді
ақыл ойды дамыту шыдамдылыққа
адамгершілікке тəрбиелеу
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Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Қамажай
Мақсаты Балаларды Қамажай биінің
қолға жəне аяққа арналған қимылдарын
жасай білуге үйрету ұл балаларды бірінің
артынан бірі кезек адымын жасай жүріп
аяқтарын ырғақты қозғау дағдысына
жаттықтыру қазақ биіне деген
қызығушылықтарын арттыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа

лексикалық бірліктерін беру
сұрағын түсінуді жəне жауап

беруге ағылшын тілінде санауға үйрету
Ағылшын тілінде математикалық есептеуді
жылдам ойлануды дамыту Жасын айтуға
сұраққа дұрыс жауап беруге үйрету

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Отбасымда неше адам бар
Мақсаты Балалардың жиындарды санау
мен салыстыра білу қабілеттерін пысықтау
жақынға деген сүйіспеншілік сезіміне
тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Менің мемлекетімнің туы
Мақсаты Балаларды қағазды жырту
умаждау əдісі бойынша мемлекетіміздің
туын жапсыруға үйрету ҚР рəміздері
туралы білімдерін кеңейту мемлекетімізге
деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту
Отансүйгіштікке тəрбиелеу қағаздың
қасиеттері жайлы білімдерін толықтыру
жырту ұсақтау арқылы баланың қол саусақ
моторикаларын дамыту

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Дыбыс жəне əріп
Мақсаты Оқушыларды сөздің құрылымын
əріптер мен дыбыстардың ерекшелігін
ажыратуға үйрету Сөздік қорын ауызша
сөйлеу тілін дамыту Адамгершілік еңбек
тəрбиесіне баулу

Мүсіндеу
Тақырыбы Менің көк Туым
Мақсаты Балаларды Қазақстан
Республикасының Рəміздері туралы
білімдерін кеңейтіп оның ішінде Ту туралы
нақты мəлімет беру Мүсіндеу оқу қызметі
арқылы баланың қол саусақтарының
дамуына үлес қосу Туда бейнеленген
қыран құсты мүсіндеуге үйрету мүсіндеу іс
əрекеті кезінде домалату басу тегістеу
қырнауышпен тырнау əдістерін
пайдаланудағы іскерліктерін жетілдіру
Еліне деген сүйіспеншілікке жəне
отансүйгіштікке тəрбиелеу Қыран туралы
білімдерін толықтыру

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Хат
Мақсаты Балаларды ақ қағаз парағының
бұрыштарын симметриялы бүктеуге
үйрету əртүрлі бүктеу тəсілдері арқылы хат
салатын конверт жасау икемділіктерін
қалыптастыру қағазбен жұмыс жасауға
қызығушылықтарын ояту


