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Мақсаты Күз мезгілі жəне осы мезгілге тəн құбылыстар жайында ұғымдарды тиянақтау оларды терең тануға деген қызығушылықтарды дамыту табиғаттағы түрлі түстер мен құбылыстардың əсемдігін байқауға баулу

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Гимнастикалық орындықта білек
пен тізеге сүйене отырып еңбектеу
Мақсаты Балаларды гимнастикалық
орындықта білек пен тізеге сүйене отырып
еңбектеуге жаттықтыру сапқа өз еріктерімен
тұру қабілетін жетілдіру допты отырып тұрып
домалату дағдысын қалыптастыру ептілік
пен жылдамдыққа ерік сапаларына
тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Күз өлеңі Мұқатай
Жылқыайдарұлы
Мақсаты Жыл мезгілдерінің ішіндегі
бағаланатын күз мезгілінің ерекшелігін ашып
түсіндіріп күз байлығы туралы əңгімелеу
сөздік қорларын кеңейтіп сөйлеу мəдениетін
дамыту табиғат беретін байлықтарды
бағалауға тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Саябақтың жапырақтарын кім
санапты
Мақсаты Балаларды геометриялық пішіндер
сопақша үшбұрышты дұрыс атап оларды
бір бірінен ажырата білуге жаттықтыру
заттардың салмағын өлшеміне қарай
алдымен қарама қарсы көрсеткішпен тең
жəне тең еместігін алақанына салып өлшеп
анықтауға үйрету үш жиын санының екі
ең кіші элемент бір жəне екіден
құрылатындығы жайлы түсінігін дамыту күзгі
құбылыстардың пысықтау зейінін елестету
түйсіну қабеліттерін дамыту қоршаған
табиғат сұлулығын түсінуге баулу

Музыка
Тақырыбы Əңгелек
Мақсаты Балалардың музыканы тыңдай
білуге қызығушылықтарын арттыру əнді
тыңдай отырып сипатын ажырата білуге
үйрету əн айтуда сөздік мағынасын
түсініп жетекшімен бірге айта білу қабілетін
қалыптастыру музыка əуенімен бірге би
ырғақтарын жасай білу дағдысын жетілдіру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Алақай күз келді
Мақсаты Балалардың күз жыл мезгілі туралы
білімдерін кеңейту күз байлыққа толы мезгіл
екенін түсіндіре келе күздің сыйына
құрметпен қарау көкөністер мен жемістердің
пайдасын айтып түсіндіру ойлау түйісіну
қабілеттерін дамыту ұжымшылдыққа
тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Кішкентай доптар
Мақсаты балаларды гимнастикалық
орындықта білек пен тізеге сүйене отырып
еңбектей білу сапқа өз еріктерімен тұру
қабілетеріне дағдыландыру допты отырып
тұрып домалату дағдысын жетілдіру
ептілікке жылдамдыққа тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Күз М Əлімбаев Сары
жапырақтар жауғанда жаттау
Мақсаты Күздің ерекшеліктері туралы алған
білімдерін толықтыру Балалардың күз
туралы түсініктерін кеңейтіп бұл жыл
мезгілінің ерекшелігін бақылату Күз
өлеңін оқып беру түсіндіру жаттау
байланыстыра сөйлеуге үйрету Тілдерін
дамыту Табиғатты аялауға əсемдікті көре
білуге сезінуге тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Күз сыйы
Мақсаты Балаларды макарондарды алма
жəне алмұрт қимаүлгілерінің үстіне
жапсыруға үйрету құрастырудың
түрлерімен əртүрлі өнімдермен жұмыс
жасау іскерліктерін жетілдіре отырып
макарон туралы білімдерін кеңейту қағазды
бұру арқылы шеңбер жəне сопақша
пішіндерін қиып алу іскерліктерін дамыту күз
мезглінің ерекшеліктерін еске түсіре отырып
балалардың шығармашылық қабілеттерін
жəне көркемдік талғамдарын дамыту
жасалған жұмыстың сапасына көңіл
аударып бағалау қабілеттерін
қалыптастыру қайшымен мұқият жұмыс
жасауға əрі қауіпсіздік техникасын
сақтауға тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Кел əн тыңдайық
Мақсаты Балалардың музыканы тыңдай
білуге қызығушылықтарын арттыру əнді
тыңдай отырып сипатын ажырата білуге
үйрету əн айтуда сөздік мағынасын
түсініп жетекшімен бірге айта білу қабілетін
қалыптастыру музыка əуенімен бірге би
ырғақтарын жасай білу дағдысын пысықтау

Өзін өзі тану
Тақырыбы Менің туған күнім
Мақсаты Жақсылық қуаныш ұғымдары
туралы түсінік беру Туған күн қуанышы
туралы түсінік беру Өзара сыйластық
сүйіспеншілік сезімдерін дамыту
Сүйіспеншілікке тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Достарына көмектес
Мақсаты балалардың гимнастикалық
орындықта білек пен тізеге сүйене отырып
еңбектеу сапқа өз еріктерімен тұра допты
отырып тұрып домалата білу қабілеттерін
пысықтау шымыр ұйымшыл болуға
тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Время года осень Золотая
осень
Мақсаты Развивать у детей понятие
осень листопад продолжать объяснить

значение слов золотая осень знакомить
со словами глаголами производных от
звукоподражательных слов расширять
знания о являниях природы происходящих
во всех временах года жизни человека
осенью формировать представления о
прямом и переносном значении слов в
пословицах Развивать умения детей
составлять интеллектуальную карту на тему
осень опираясь на картинки

определяющие понятие осень учить
понимать значение слов золотая осень
пословицы Не все золото что блестит
развивать артикуляционный аппарат на
основе проговаривания слов с шипящими и
свистящими согласными звуками Ш С
фонематический слух развивать чувство
прекрасного наблюдательность

Жаратылыстану
Тақырыбы Күз мезгіліндегі маусымдық
өзгерістер
Мақсаты Балаларда табиғаттағы жыл
мезгілдеріндегі маусымдық өзгерістер
туралы ұғымдарын жетілдіру табиғаттағы
ауа райының жай күйін бақылауға жəне
табиғат күнтізбесіндегі бақылау нəтижелерін
атап өтуге үйрету айтылған пайымды
қарапайым тəуелсіз эксперименттік іс
əрекеті арқылы тексеруге жаттықтыру ақыл
ой есте сақтау елестету қабілеттерін
дамыту зияткерлікке баулу достарына
достық қарым қатынасты тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Жапырақтар гербарийі
Мақсаты Балаларды серуенде табиғат
бұрышында бақылаған түрлі ағаштардан
түскен жапырақтардың сұлбастарын салуға
үйрету жапырақтардың тақтасының пішінін
сабағын тақта бетіндегі қаңқа талшықтарын
қарындашпен салып акварельді бірнеше
бояуды іргелес салып бояу техникасын игерту
суретті таза бояуды ағызбай салуға
дағдыландыру алтын күз мезгілінде негізгі
сары қызыл сары түстердің реңктерін таңдау
іскерлігін қалыптастыру зейінін дамыту
ұқыптылыққа тиянақтылыққа тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Ағылшын тілі
Тақырыбы

Мақсаты Жаңа
лексикалық бірліктерін беру жəне Сс
əрпімен таныстыру
фразаларымен таныстыра отырып сөйлеу
қабілетін дамыту Тыңдау сөйлеу жазу
сөзді түсіну диалог құру есте сақтау
қабілеттері мен дағдыларын дамыту
Тақырыптарға байланысты өлең мен
тақпақтарды түсініп айта білуге баулу Тез
ойланып есептеуді үйрету Ағылшын
тіліне деген қызығушылығын арттыру
Тиянақтыққа жылдамдыққа үйрету

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Алтын күз
Мақсаты Табиғи нысандар мен
құбылыстарды бақылау білігі мен
дағдыларын қалыптастыру табиғат
құбылыстарындағы себеп салдарлық
байланыстарды анықтай білу күздің
ерекшеліктерін түсіндіру сөздік қорын
зейінін дамыту табиғаттың сұлулығын
түсініп табиғат аясындағы қарапайым мінез
құлық ережелерін сақтап табиғатқа қамқор
болуға тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Күзгі ағаштар
Мақсаты Балаларды қайшымен жұмыс жасау
техникасын жетілдіру қайшының көмегімен
ұзын жолақты бөліктерге бөлу іскерліктерін
дамыту шыққан бөлікті қайшының көмегімен
сопақша етіп кесуге жапырақты ағаштың ұшар
басына желімнің көмегімен жапсыруға үйрету
ағаштың құрылымын атай білу қайшымен
жұмыс жасау барысында қауіпсіздік
техникасын сақтауға дағдыландыру күз
мезгілі кезіндегі табиғат құбылыстарын
ажырата білу іскерліктерін дамыту

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Дауысты дыбыспен танысайық
Мақсаты Балаларға дыбыс туралы түсінік
беру дауысты дауыссыз дыбыс ерекшелігі
туралы түсінік беру Балалардың сөйлеу
тілін жетілдіру сөздігін байыту жалпы ой
өрісін дамыту Текшелермен таныстыру
байқағыштыққа тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Күзгі жапырақтар
Мақсаты Балаларды күз туралы білімдерін
кеңейте отырып күзгі жапырақтар туралы
мəлімет беру мүсіндеу оқу қызметі арқылы
баланың қол саусақтарының дамуына үлес
қосу түрлі пішіндерді жасауда есу жалпайту
дөңгелектеу тісілдерін игерту күз байлыққа
толы мезгіл екенін түсіндіре келе күздің
сыйына құрметпен қарауға тəрбиелеу

Вариативті компонент Сауат ашу
Тақырыбы О Ө дыбысы жəне əріптері
Мақсаты О жəне Ө дыбыстарымен
таныстыру айтылу ерекшелігіне қарай О
мен Ө дыбысының дауысты дыбыс екенін
жуан жəне жіңішке естілетінің өздеріне
анықтату Артикуляция бойынша
дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету
Дыбыстық талдау буынға бөліп сөзден
сөйлем құрауға дағдыландыру Түрлі
тапсырмаларды орындату арқылы
логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру
Өтілген əріптерді қосып оқуға үйрету ой
өрістерін есте сақтау қабілеттерін дамыту
Байқағаштыққа адамгершілікке тəрбиелеу

Күз сыйы Дары осени апта
Мақсаты Күз мезгілінде адамның еңбегі нəтижесінде пайда болатын жеміс көкөністер өнімі жайында білімдерін нақтылылау еңбекті құрметтеуге тəрбиелеу Қазақстан өнімі мен өзге елден əкелінетін жемістердің айырмашылығын түсінуге

ынталандыру



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бір орында өз өзін айнала қос
аяқтап секіру
Мақсаты балаларды бір орында өз өзін
айнала қос аяқтап секіруге үйрету сапқа өз
еріктерімен тұру қабілетін жетілдіру еңкіс
тақтайдың үстімен жүрелеп жүруге
дағдыландыру ептілікке тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Жемістер мен көкөністер
Мақсаты Күз мезгілінің байлықтарын
түсіндіру оның ішінде жемістер мен
көкөністерге көңілдерін аудару баланың
сөйлеу қабілеттерін дамыту күз байлығын
құрметтеуге тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Қанша салсаң сонша
жинайсың
Мақсаты Балалардың төрт саны туралы
ұғымдарын қалыптастыру оны тану атай
білу іскерлігін жетілдіру төрт жиын
санының екі ең кіші элемент бір жəне үш
екі мен екіден құрылатындығы жайлы

түсінігін дамыту үш пен төрт сандардың
көрнекілік негізінде беттестіру жəне
тұстастыру тəсілдері негізінде пайда болуын
көрсете білу қабілетін дамыту жеміс пен
көгөністерді адамның тіршілігінде
пайдалануға баулу қағаз бетінде бағдарлай
білу дағдыларын жетілдіру үлкенді
құрметтеу еңбек сүйгіштікке тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Күз қазан
Мақсаты Балалардың музыканы бар
ықыластарымен тыңдай білу қабілетін
арттыру əнді тыңдап мажорлық жəне
минорлық сипаттағы əндерді ажырата білуге
үйрету дыбыс ұзақтығы туралы ұғым беру
дыбысты есту қабілетін жетілдіру музыка
əуенімен бірге би ырғақтарын үйлесімді жасай
білуге дағдыландыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Менің сезімдерім
Мақсаты Адамның сезімдері оның адамға
тигізетін əсері туралы түсінік беру Адамның
сезімдері туралы түсінік беру Бала бойындағы
жақсы қасиеттерін дамыту Сүйіспеншілікке
тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Салт аттылар
Мақсаты балалардың бір орында өз өзін
айнала қос аяқтап секіре білу сапқа өз
еріктерімен тұру қабілеттерін жетілдіру еңкіс
тақтайдың үстімен жүрелеп жүруге
дағдыландыруды жалғастыру табандылыққа
шыдамдылыққа тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Жұмбақтар əлеміне саяхат
Мақсаты Жұмбақтар туралы түсінік беру
Жұмбақты толық тыңдап жауабын табуға
үйрету Есте сақтау қабілетін жетілдіру
Балалардың ой өрісін дамыту Өз ойын
еркін айтуға үйрету адамгершілікке
тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Себет толы көгөніс пен жеміс
Мақсаты Балалардыі көгөністер мен
жемістер туралы түсініктерін тиянақтау күз
мезгіліне тəң құбылыстарды бақылай білу
қабілеттерін жетілдіру жемістердің қасиетін
дəмін тату арқылы зерттеуге ынталандыру
көңіл күйлерін табиға құбылыстарға теңету
арқылы олардың табиғат туралы білімдерін
тереңдету сезімдер мен түйсіктдерді
зейінді ақыл ойды дамыту байқағыштыққа
зияткерлікке тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Менің балапандарым қайда
Мақсаты Балалардың музыканы бар
ықыластарымен тыңдай білу қабілетін
арттыру əнді тыңдап мажорлық жəне
минорлық сипаттағы əндерді ажырата білуге
үйрету дыбыс ұзақтығы туралы ұғым беру
дыбысты есту қабілетін жетілдіру музыка
əуенімен бірге би ырғақтарын үйлесімді жасай
білуге пысықтау



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Дене сымбаты
Мақсаты Балалардың дене сымбаты туралы
білімдерін кеңейту сымбат сөзінің мағынасын
түсіндіру күнделікті өмірде дене сымбатын
сақтаудың ережелерін білуге жəне қолдануға
үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Овощи для супа Овощи
фрукты Геометрические фигуры
Мақсаты Познакомить детей с
содержанием стихотворения Овощи Ю
Тувима продолжать развивать понятие
осенний урожай уточнить знания об

овощах и фруктах о главных различиях и
признаках в классификации закреплять
знания детей о геометрических фигурах о
предметах окружающего мира схожих по
форме с геометрическими развивать
устойчивые представления о сезенном
труде человека Познакомить детей с
содержанием стихотворения Овощи Ю
Тувима продолжать развивать понятие
осенний урожай уточнить знания об

овощах и фруктах о главных различиях и
признаках в классификации закреплять
знания детей о геометрических фигурах о
предметах окружающего мира схожих по
форме с геометрическими развивать
устойчивые представления о сезенном
труде человека Воспитывать основы
уважения к труду взрослых трудолюбие
усидчивость

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Бау бақшамыз сəніміз
Мақсаты Өсімдіктердің өсіп дамуы жəне
өсімдіктердің өсіп өнуіне судың маңызы
туралы түсініктерін қалыптастыру табиғатта
өзін ұстаудың қарапайым ережелері туралы
білімдерін қалыптастыру жеміс жидектер
мен көкөністер туралы түсініктерін кеңейту
қойылған сұраққа толық жауап беруге
төселдіріп сөйлеу мəдениетін дамыту
ұқыптылыққа еңбексүйгіштікке тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Аспазшы кесіп қойған тілімдер
Мақсаты Балалардың натюрмортты салу
техникасын жетілдіру қарындашпен
ортасынан екіге кесілген табақшада жатқан
жеміс пен көгөністердің тілімдерін салуға
үйрету бақылау жəне елестету нəтижесінде
салынып жатқан бейнелердің симметриясын
қарапайым түрде сақтауға машықтау ой
өрісін дүниетанымын дамыту күз мезгілінде
жеміс пен көгөніс астығын өсіріп жинаудағы
адамның еңбегін қадірлеуге тəрбиелеу

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Жұптасып шеңбер бойымен
қозғалу
Мақсаты Балаларды полька биінің
адымымен таныстыру бүйірлік қадам жасау
кезінде қол мен аяқ үйлесімділігін сақтай
білуге үйрету полька биіндегі қимылды
əуенге сай жасау дағдыларына жаттықтыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа

лексикалық бірліктерін беру Түстерді
танып жəне ағылшын тілінде айта білуі сөз
тіркестерін құрастыруы
фразаларын қолдануын үйрету Жаңа
əрпін жəне осы əріптен басталатын жаңа
сөздерді жаттау Тыңдау сөйлеу жазу сөзді
түсіну диалог құру есте сақтау қабілеттері
мен дағдыларын дамыту Тақырыптарға
байланысты өлең мен тақпақтарды түсініп
айта білуге баулу Сыйластыққа үйрету

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Тəуліктегі уақытты мөлшерлеу
Мақсаты Балалардың уақытты бағдарлау
қабілеттерін жетілдіру тəулік бөліктері
жайында білімдерін пысықтау зеректікке
зияткерлікке тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Бұл біздің қарбыз
Мақсаты Балаларды гофрленген қағазды
жырту дөңгелектеу арқылы қарбыз
трафаретінің үстіне жапсыруға үйрету күз
мезгілінің беретін сыйы табиғат құбылысында
болатын ерекшеліктер жайлы гофрленген
қағаз туралы білімдерін жаңғырту қағазды
дөңгелектеу арқылы баланың қол саусақ
моторикаларын дамыту Қазақстанда жəне
шет елдерде өсетін жеміс жидектерді
ажырата білу іскерліктерін дамыту сөздік
қорларын молайту

Сауат ашу
Тақырыбы Дауысты дыбыспен танысайық
Мақсаты Дыбыс туралы түсінік беру
дауысты дыбыстың ерекшелігі туралы
түсінік беру Артикуляциялық ерекшелігіне
байланысты дыбыстардың дауысты
дауыссыз болып бөлінетіні туралы түсінік
беру Байқағаштыққа тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Жемістер
Мақсаты Балаларды күз туралы білімдерін
кеңейте отырып жемістер туралы мəлімет
беру мүсіндеу оқу қызметі арқылы баланың
қол саусақтарының дамуына үлес қосу түрлі
пішіндерді жасауда есу жалпайту
дөңгелектеу тісілдерін игерту жемістердің
пайдасын айта келе ұйымшылдыққа
тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Күзгі жапырақ
Мақсаты Балаларды түрлі түсті қағазды
умаждау тəсіліне үйрету түрлі түсті
қағаздарды умаждау арқылы жапырақ
жасауға дағдыландыру умаждау тəсіліне
деген қызығушылықтарын арттыру

Ас атасы нан Хлеб всему голова апта
Мақсаты Егін науқанына дайындық егін алқабын жырту бидай тұқымын себу нанның дастарханға қалай келетіні туралы түсінік беру дихан наубайшы еңбегімен таныстыру олардың еңбегін құрметтей білуге тəрбиелеу

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Қатар орналасқан таяқтардан екі
аяқпен аттап секіру
Мақсаты балаларды қос аяқтап бар
пəрменмен секіруге аяқтың ұшымен түсуге
қол мен аяқ қозғалысының үйлесімділігін
сақтауға үйрету губка төсеніштің үстінде
аунап домалау дағдысын жетілдіру саптан
қатарға қатардан сапқа ауысу дағдыларын
əрі қарай жетілдіру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Нан қайдан келеді
Мақсаты Нан адамның күш қуаты деген
мағынаны түсіндіре отырып Нан қайдан
келеді ертегісін оқып беріп нанның қайдан
шығатынын балаларға айту балалардың
ойлау жəне шапшаң болу қабілеттерін
дамыту нан өте қасиетті ас болғаннан кейін
оны əрдайым бағалауға тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Нанның көп болғаны артық па
Мақсаты Балалардың он саны көлемінде
тура жəне кері санай білу қабілетін арттыру
шамасы бес түрлі жолдардың ұзындығын
беттестіру тұстастыру жəне логикалық
ойлау амалдары арқылы салыстыру
дағдыларын жетілдіру логикалық есептерде
өтілген сандардың жиындарын екі ең кіші
элементтерден немесе бірліктерден
құрылатындығы жайлы түсініктерін
пысықтау қағаз бетінде бағдарлай білу
қабілеттерін ұштау зейінін қабылдауын
талдау мен біріктіру қабілеттерін дамыту
нанның құндылығын түсінуге адамның
еңбегін бағалай білуге баулу

Музыка
Тақырыбы Бауырсақ
Мақсаты Балалардың күйді тыңдай отырып
сипатын ажырата білу қабілетін арттыру əнді
айтуда дыбыс ұзақтығы туралы ұғымын
қалыптастыру дыбысты есту қабілетін
жетілдіру музыка əуенімен бірге би
ырғақтарын үйлесімді жасай білу дағдысын
жетілдіру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Нан адамның күш қуаты
Мақсаты Балаларға нан адамның күш қуаты
деген мағынаны түсіндіру нанның қалай жəне
нан өнімдерінің дастарханға қандай еңбекпен
келетінін туралы білімдер тізбегін белгілі
жүйеге салу балалардың ойлау жəне
зияткерлік қабілеттерін дамыту нан өте
қасиетті ас болғаннан кейін оны əрдайым
бағалауға тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Пəрменмен секірейік
Мақсаты балаларды қос аяқтап бар
пəрменмен секіріп аяқтың ұшымен түсуге
дағдыландыру қол мен аяқ қозғалысының
үйлесімділігін сақтау губка төсеніштің үстінде
аунап домалау дағдысын жетілдіру саптан
қатарға қатардан сапқа ауыса білу
қабілеттерін бекіту зеректікке тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы А Сарбөпин Бір қап бидай
Мақсаты Əңгімені оқып мазмұндауға
үйрету Балалардың əңгіме желісі арқылы
есте сақтау қабілеті мен сөздік қорын
зейінін дамыту Оқу қызметі барысында
балаларға нанды қастерлеу керектігін
түсіндіре келе адамдардың еңбегін
құрметтеуге тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Бидай алқабы
Мақсаты Балаларды квиллинг əдісімен
таныстыру қағаз жолақтарын орау
техникасын үйрете отырып дайын
орамдарды ойдағыдай формаларға келтіре
білу қабілетін қалыптастыру ұжым болып
қағазды орау арқылы бидай алқабын
құрастыруға үйрету жолақтарды шымшу
басу пішінге келтіру арқылы
балалардың қол саусақ моторикасын
жетілдіру нанның дастарқанға қалай
келетіндігі туралы білімдерін толықтыру
топтасу ұжымында өзіндік жеке
шығармашылығын шыңдау ұқыптылыққа
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Күй тыңдайық балақай
Мақсаты Балалардың күйді тыңдай отырып
сипатын ажырата білу қабілетін арттыру əнді
айтуда дыбыс ұзақтығы туралы ұғымын
қалыптастыру дыбысты есту қабілетін
жетілдіру музыка əуенімен бірге би
ырғақтарын үйлесімді жасай білу дағдысын
пысықтау

Өзін өзі тану
Тақырыбы Мен қамқор баламын
Мақсаты Қамқорлық ұғымының
адамгершілік құндылық ретіндегі мəнін ашу
Қамқорлық ұғымы туралы түсінік беру
Қамқорлық жасай білу дағдырларын дамыту
Қамқорлық жасай білуге тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Үйлесімділікті сақтаймыз
Мақсаты балаларды қос аяқтап бар
пəрменмен секіріп аяқтың ұшымен түсе білу
қол мен аяқ қозғалысының үйлесімділігін
сақтау губка төсеніштің үстінде аунап
домалау саптан қатарға қатардан сапқа
ауыса білу қабілеттерін шыңдау зеректікке
арақатынастағы үйлесіділікке тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Мы посадим зернышко Мучные
изделия Посуда
Мақсаты Дать целостное представление о
хлебе мучных изделиях расширять знания
детей о процессе производства хлеба
начиная от весенних рабт до доставки на
стол знакомить со стихотворением о хлебе
знакомить с примерами уважительного
отнощения к хлебу закреплять знания о
видах чайной посуды об особенности
строения слов с суффиксами ник ниц
нк уточнять представления и пословицах

о хлебе Учить детей запоминать
содержание стихотворения на русском
языке на основе формирования
словосочений по картинками упражнять в
проговаривании названий видов чайной
посуды в классификации мучных изделий
на основе модели кольца Луллия
активизировать умения включаться в
диалоги проговаривать образцы
обращений к гостям в вежливой форме
говорить связно по теме уважения к хлебу
развивать умения понимать связь
однокоренных слов различая новые
значения на слух понимать их развивать
артикуляционный аппарат на основе
проговаривания слов специфичными
согласными звуками Щ Ц память и
мышление Воспитывать вежливость
аккуратность уважение к хлебу труду
человека

Жаратылыстану
Тақырыбы Бидай астығы
Мақсаты Балаларда дəнді дақылдарды
өсіру туралы түсініктерді тиянақтау нан
жəне оны дайындау туралы білімді байыту
білім құмарлығын зерттеу қызметіне
ұмтылысын дамыту үлкендердің еңбегін
құрметтеуге тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Лағман тағамын пісірейік
Мақсаты Балаларды жіңішке сызықтар
қатарын бір бағытта иректеп үздіксіз салу
техникасымен таныстыру кеседен
таяқшалармен алынған лағманның кеспелерін
салу техникасын көрсету одан да басқа ұннан
жасалған тағамдардың суретін салуға үйрету
балауызбен жəне өзге сурет салу
құралдарымен аралас қолдану техникасын
игерту ұн өнімдері туралы білімдерін
тиянақтау қолдың ұсақ моторикасын дамыту
адамның нанды өсіріп астығын жинаудағы
тағамды əзірлеудегі еңбегін құрметтеуге
тəрбиелеу

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Тəрбиеленушілерді отбасы
тақырыбына байланысты жаңа лексикалық
бірліктерімен жəне əрпімен таныстыру
əрпінен басталатын жəне
тақырыбына байланысты жаңа сөздерді
жаттау Тыңдау сөйлеу жазу сөзді түсіну
диалог құру есте сақтау қабілеттері мен
дағдыларын дамыту Тақырыптарға
байланысты өлең мен тақпақтарды түсініп
айта білуге баулу Отбасына деген
сүйіспеншілікке сыйластыққа
бауырмалдыққа үйрету

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Жыл құстары
Мақсаты Балаларға құстар туралы білім
беру құстардың адам өміріндегі пайдасы
туралы түсініктерін кеңейту құстар туралы
тақпақтар мен жұмбақ шешу арқылы
балалардың тілдік қорын жетілдіру
табиғатқа деген сүйіспеншілікке қамқорлық
қатынасқа табиғатты сақтауға
жауапкершілік сезімдерін тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Нан дастарқан байлығы
Мақсаты Балаларды шаршыны шеңберғып
кесу тіктөртбұрыштардан жолақ кесу арқылы
дастарқан байлығы нанды тəрелке
қимаүлгісінің үстіне жапсыруды үйрету
қайшымен жұмыс жасау техникасын жетілдіру
қайшымен жұмыс жасау барысында қауіпсіздік
техникасын қадағалау өздері жасаған
дайындамаларды аударып желім жағу
іскерліктерін дамыту артық желімді
майлықпен сүртуге үйрету ұқыптылыққа
тəрбиелеу нанның дастарқанға келу жолдары
жайлы білімдерін толықтыру тағам түрлерінің
ішінде үн тағамдарын ажырату дағдыларын
дамыту



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Сауат ашу
Тақырыбы Дауыссыз дыбыспен
танысайық
Мақсаты Дыбыс туралы түсінік беру
дауыссыз дыбыстың ерекшелігі туралы
түсінік беру Артикуляциялық дауыссыз
дыбыстардың ерекшелігін түсіндірі
Балалардың сөйлеу тілін жетілдіру сөздігін
байыту жалпы ой өрісін дамыту Дауыссыз
дыбыстың текшесімен таныстыру

Мүсіндеу
Тақырыбы Нан қайдан шығады
Мақсаты Əңгімені оқып мазмұндауға үйрету
Балалардың əңгіме желісі арқылы есте сақтау
қабілеті мен сөздік қорын зейінін дамыту Оқу
қызметі барысында балаларға нанды
қастерлеу керектігін түсіндіре келе
адамдардың еңбегін құрметтеуге тəрбиелеу

Вариативті компонент Сауат ашу
Тақырыбы С З дыбысы жəне əріптері
Мақсаты Өткен дыбыстарды қайталата
отырып есте сақтау қабілетін арттыру
Жаңа С З дыбыстарымен таныстыру сөз
сөйлем құруға дағдыландыру Артикуляция
бойынша дұрыс айтуға үйрету Дыбыстық
талдау буынға бөліп сөзден сөйлем құрауға
үйрету Ауызекі сөйлеу мəдениетін
қалыптастыра отырып баспа əріп жазу
жолдарын үйрете отырып таза сауатты
жазуға тəрбиелеу

Жыл құстары Перелетные птицы апта
Мақсаты Балаларға жыл құстарының жылы жаққа ұшуына табиғи өзгерістердің əсерін түсінуге көмектесу ой түйіндемелерімен бөлісуге ынталандыру жыл құстары жайында білімдерін кеңейту

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Басына қапшық қойып бір жақ
жанымен жүру
Мақсаты балаларды басына қапшық қойып
арқан үстімен бір жақ жанымен жүруге үйрету
жəне допты тура домалату дағдысын
жетілдіру саптан шеңберге шеңберден сапқа
ауысу дағдыларына жаттықтыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Сауысқан мен көкек ертегісі
Мақсаты Жыл құстары туралы білімдерін
кеңейтіп жылы жаққа ұшып кететін
құстардың түрлері олардың ерекшеліктері
туралы мəлімет беру Сауысқан жəне
көкек ертегісін оқып талқылау балалардың
ойлау қабілеттерінің дамуы баланың зейінін
тереңдете отырып дамыту қыста қыстап
қалатын құстардың кереметтілігін аша
отырып балаларға құстарды мəпелеуге
қоректендіруге ұя жасап беруге тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Үйірімге қосылған құстар санын
санайық
Мақсаты Балалардың бес саны туралы
ұғымдарын қалыптастыру оны тану атай
білу іскерлігін жетілдіру бес жиын санын
құрайтын екі ең кіші элемент түрлері жайлы
түсінігін дамыту төрт пен бес сандардың
көрнекілік негізінде беттестіру жəне
тұстастыру тəсілдері негізінде пайда болуын
көрсете білу қабілетін дамыту жыл
құстарының тіршілігінің табиғаттың
заңдылықтарына байланысы туралы адам
тіршілігінің құстарға əсері туралы
экологиялық білімдерін жетілдіру
байқағыштыққа зияткерлікке тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Көкек
Мақсаты Балалардың көкек туралы əуенді
қабылдауға қабілетін арттыру күйді тыңдауда
дыбысты есту қабілетін жетілдіру музыка
əуенімен бірге би қимылдарын еркін
орындауға үйрету жыл құстары туралы ұғым
беру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Мен осындай адаммын
Мақсаты Жақсы қасиеттер туралы қарапайым
түсінік беру Адамның жақсы қасиеттері
туралы түсініктерін кеңейту Бойларындағы
жақсы қасиеттерін датыму адамгершілікке
тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Добым добым домалақ
Мақсаты балалардың басына қапшық қойып
арқан үстімен бір жақ жанымен жүру допты
тура домалату қабілеттерін дағдыландыру
саптан шеңберге шеңберден сапқа ауысу
қабілеттерін жетілдіру үйлесімділікке
шымырлыққа мергендікке тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Орман дəрігері
Мақсаты Ертегіні оқып беріп ертегі
кейіпкерлерінің жағымды жағымсыз
қасиеттерін көре білуге баулу Ертегіні
тыңдауға үйрету Ертегіні рөлдерге бөліп
ойнату арқылы балалардың есте сақтау
қабілеттерін дамыту Ертегі арқылы
балаларды табиғатты қорғауға өсімдіктер
мен құстарға қамқорлық жасауға тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Жыл құстарының ұшу
бағыттары
Мақсаты Балаларда ұшатын жəне
қыстайтын құстар туралы түсініктерін
жетілдіру құстардың қимылдарын бақылап
көргенін жəне бойындағы біліммен
байланыстырып еркін сипаттауға үйрету
сөйлеу белсенділігін диалогтық сөйлеуді
ойлауды артикуляциялық ұсақ жəне жалпы
моториканы дамыту құстарға ұқыпты
қарауға табиғатқа деген сүйіспеншілікке
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Көкектің əні
Мақсаты Балалардың көкек туралы əуенді
қабылдауға қабілетін арттыру күйді тыңдауда
дыбысты есту қабілетін жетілдіру музыка
əуенімен бірге би қимылдарын еркін
орындауға үйрету жыл құстары туралы ұғым
беріп пысықтау

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Жеке бас тазалығы
Мақсаты Балаларға жеке бас тазалығы
туралы түсінік беру тісті күту ережелерін
шаш тырнақ киімі мен аяқкиімін күту
ережелерін сақтаудың ерекшеліктері туралы
білімдерін кеңейту күнделікті өмірде тазалық
дағдыларын сақтауға үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Перелетные птицы
Рассказывание по мотивам сказки Г Х
Андерсена о Гадком утенке Домашния
птица
Мақсаты Расширять знания детей о
перелетных и домашней птице развивать
понятие дикие и домашние познакомить
с содержанием сказки о гадком утенке по
мотивам сказки Г Х Андерсена расширять
представления об особенностях отлета
птиц в теплые края
закрепить знания об особенностях
звукоизвлечения птиц закрепить
представлени о цветах познакомить
визуально с цветом русый уточнять знания
о временах года представления о
Родине Учить детей внимательно слушать
сказку о Гадком утенке на русском языке
учить отражать в ответах степень
понимания текста слова гадкий
автоматизировать умения в проговаривании
слов отражающих особенности звуков
издаваемых птицами также заменяя
словами глаголами развивать артикуляцию
при названии птиц упражнять в
проговаривании наизусть слов в считалке
где перечисляются гуси определенных
цветов учить правильно строить
предложения ставить ударения в словах
гадкий братцы прогнали убирайся

развивать зрительную и слуховую память
мышление речь Воспитывать
внимательноть чувство доброты и
сострадания смелости чувство любви к
ближнему к Родине

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Жыл құстары
Мақсаты Балаларға құстар туралы білім
беру құстардың адам өміріндегі пайдасы
туралы түсініктерін кеңейту құстар туралы
тақпақтар мен жұмбақ шешу арқылы
балалардың тілдік қорын жетілдіру
табиғатқа деген сүйіспеншілікке қамқорлық
қатынасқа табиғатты сақтауға
жауапкершілік сезімдерін тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Қаздар жылы жаққа ұшып барады

Мақсаты Балаларды тірек сызық бойына
толық бейнені салу техникасымен таныстыру
қағаздың толық бетіне жылы жаққа ұшып бара
жатқан қаздар үйірімін салуға үйрету
қарындаш пен қылқалам құралдарын сурет
салудың белгілі кезеңінде еркін пайдалана
білу іскерлігін ұштау жыл құстарының тіршілігі
жөнінде білімдер жиынтығын пысықтау
қолдың ұсақ моторикасын дамыту халық қол
өнеріне деген қызығушылықтарды ояту



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Серіппелі адым
Мақсаты Балаларды серіппелі адым түрімен
таныстыру серіппелі адымның басқа
адымнан айырмашылығын түсіндіре отырып
дұрыс жасай білуге үйрету музыка мен
қимылдың үйлесімділігін сақтай білуге
дағдыландыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа лексикалық бірліктерін
жаттау зат есімнің көпше түрінің құрылуын
түсіндіру фразаларымен
таныстыра отырып сөйлеу қабілетін
дамыту Жаңа əрпімен таныстыру осы
əріптен басталатын сөздермен таныстыру
Тыңдау сөйлеу жазу сөзді түсіну диалог
құру есте сақтау қабілеттері мен
дағдыларын дамыту Тілге логикалық ойлау
қабілетін дамытуға арналған тапсырмаларға
қызығушылықты дамыту

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Саябақтың жапырақтарын кім
санапты
Мақсаты Балалардың тура жəне кері санау
қабілеттерін пысықтау геометриялық
пішіндердің қасиеттерін бекіту күз мезгіліне
деген қызығушылықтарды жандандыру

Жапсыру
Тақырыбы Тоғандағы үйректер
Мақсаты Балаларды көк түсті
тіктөртбұрыштың жоғарғы жағын дөңгелектеп
кесіп тоғанды жапсыруға сары жəне қызғылт
сары түсті тіктөртбұрыштарды бұру арқылы
сопақша етіп кесіп ағаштың ұшар басын қағаз
бетіне жапсыруға қоңыр түсті
тіктөртбұрыштан ағаштың діңін кесіп ағаштың
ұшар басының астына жапсыруға үйрек
қимаүлгісін кесіп алып тоғанның бетіне
жапсыруға үйрету үйрек қимаүлгісін бояу
іскерліктерін жетілдіру үй құстарының
балапандары қауырсындары мен іздерін
ажырата білу іскерліктерін жетілдіру

Сауат ашу
Тақырыбы Дауыссыз дыбыспен
танысайық
Мақсаты Дауыссыз дыбыстың ерекшелігін
айту балалардың сөз сөйлем буын туралы
ойларын қалыптастыру Оларды жеке
талдап жұмыспен дəлелдеп көрсету
Балалардың ой өрісін сөздік қорын тіл
байлығын тілін дамыту Ұғымталдыққа
əдептілікке тəрбиелеу Сөйлем құрастырып
оны талдай білуге дағдыландыру

Мүсіндеу
Тақырыбы Құстарға ұя жасаймыз
Мақсаты Балаларды жыл құстары туралы
білімдерін кеңейтіп қыстап қалатын құстарға
ұя не үшін керек екені туралы мəлімет беру
Мүсіндеу оқу қызметі арқылы баланың қол
саусақтарының дамуына үлес қосу түрлі
пішіндерді жасауда есу жалпайту
домалақтау есу тең бірдей бөліктерге
қырнауышпен бөлу тісілдерін игерту
балаларды құстарды мəпелеуге
қоректендіруге ұя жасап беруге тəрбиелеу

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Құстың ұясы
Мақсаты Балаларды ермексаздан
шиыршықтау тəсілі арқылы құстың ұясын
жасауға үйрету шиыршықтау кезінде
алақанмен жұмыс жасау икемділігіне баулу ұя
жасауға деген қызығушылықтарын
қалыптастыру


