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Жомарт күз Щедрая осень апта
Мақсаты Балалардың балабақша туралы алғашқа ұғымдарын қалыптастыру балабақшада ойыншықтармен ойындарға баулу тəрбиеші мен топтастармен алғашқы қарым қатынастар үлгілеріне қызығушылық тудыру

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бір қатар етіп орналастырылған
таяқтар арасымен жүгіру
Мақсаты балаларды см биіктікке бір қатар
етіп орналастырылған таяқтар арасымен
жүгіруге үйрету сапта бірінің артынан бірі
тізені жоғары көтеріп жүруге жаттықтыру бір
қатарға қойылған м кегельдердің арасымен
допты жерге соғып жүру дағдысына үйрету
ептілік пен жылдамдыққа тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Күз көрінісі
Мақсаты Өлең оқып беру өлең арқылы
сұрақтар қою зейінін дамыту сөздік
қорларын кеңейтіп сөйлеу мəдениетін
дамыту күз байлықтарын бағалауға
тəрбиелеу жəне жылдамдыққа тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Қысқа қашаннан бастап
дайындалу керек
Мақсаты Балаларға бес күн аралығындағы
уақытты бағдарлауға үйрету бүрсігүні
алдыңғы күні ұғымдарын қалыптастыру

уақыттың үнемі бір жылдамдықпен жүретіні
адамның оны көп не аз істерімен толтыра
алатыны туралы түсіндіру бес жиын санын
құрайтын екі ең кіші элемент түрлері жайлы
түсінігін дамыту сандар қатарының моделін
құрастыруға жаттықтыру ынталы
мақсатшыл болуға баулу

Музыка
Тақырыбы Күзгі вальс
Мақсаты Балалардың халық əнін тыңдауға
ықыласын арттыру əннің сипатын түсініп
эмоцияларымен көрсете білуге дағдыландыру
əуеннің ауыспалы сипатын беруге жəне табиғат
құбылысын музыкамен байланыстыра білуге
үйрету дикцияның тазалығы мен əнді анық
айту дағдыларын жетілдіру музыка əуенімен
бірге би қимылдарын еркін орындауға
жаттықтыру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Адамның қысқа дайындығы
Мақсаты Балалардың күз мезгілінде еңбегінің
жемісін көретіні туралы түсініктерді тиянақтау
суармалау ұғымын қалыптастыру бақшада

жəне егінде өсірілген өнімдердің астығын
базарға шығарылып көпшіліктің мұқтажына
сай болатынын ойындар арқылы көрсету
адамның қысқа дайындықтарын пысықтау күз
байлыққа толы мезгіл екенін түсіндіре келе
күздің сыйына құрметпен қарауға баулу
ұжымшылдыққа тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Біршене қатарға тізілу
Мақсаты балаларды см биіктікке бір қатар
етіп орналастырылған таяқтар арасымен
жүгіруге сапта бірінің артынан бірі тізені
жоғары көтеріп жүруге жаттықтыру бір қатарға қойылған

м кегельдердің арасымен допты жерге
соғып жүру дағдысын жетілдіру ептілікке
зеректікке жылдамдыққа тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Үш дос қазақ халық ертегісі
қойылымы
Мақсаты Қазақтың халық ауыз əдебиеті
тұрмыстық ертегілермен
таныстыруды жалғастыру Өзінің қимылын
серіктестің қимылымен байланыстыруға
үйрету бейнені дененің əсем қимылы
ымдау дауыс арқылы білдіру сахнада
бағдарлану Балалардың шығармашылық
қабілетін дамыту Адамгершілік пен
қаталдықты ажыратуға достық деген
ұғымды қастерлеуге тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Саңырауқұлақтар алаңы
Мақсаты Балаларды қағаздан цилиндр
жасау арқылы саңырауқұлақтың түбіртегін
жырту ұсақтау əдісі бойынша
саңырауқұлақтың қалпақшасын жасауға
желім арқылы саңырауқұлақтың түбіртегі мен
қалпақшасын біріктіруге үйрету
саңырауқұлақтардың түрлерін ажырата
білуге дағдыландыра отырып құрастыру оқу
қызметінде ұқыптылыққа əдемілікке баулу
шығармашылық қиялы мен көркемдік
талғамын дамыту жасалған жұмыстың
сапасына көңіл аударып бағалау қабілетін
қалыптастыру

Музыка
Тақырыбы Əн салайық
Мақсаты Балалардың халық əнін тыңдауға
ықыласын арттыру əннің сипатын түсініп
эмоцияларымен көрсете білуге дағдыландыру
əуеннің ауыспалы сипатын беруге жəне табиғат
құбылысын музыкамен байланыстыра білуге
үйрету дикцияның тазалығы мен əнді анық
айту дағдыларын жетілдіру музыка əуенімен
бірге би қимылдарын еркін орындауға пысықту

Өзін өзі тану
Тақырыбы Менің туыстарым
Мақсаты Өзара сыйластық ұғымының
адамгершілік құндылық ретіндегі мəнін
түсіндіру Туыс туысқан ұғымы жайлы түсінік
бері Туысқандарға деген сыйлық қарым
қатынастарын дамыту
өзара сыйластыққа тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бірнеше қатарда эстафета
ойындары
Мақсаты балаларды см биіктікке бір қатар
етіп орналастырылған таяқтар арасымен
жүгіру сапта бірінің артынан бірі тізені жоғары
көтеріп жүру бір қатарға қойылған м
кегельдердің арасымен допты жерге соғып
жүру қабілеттерін шыңдау табандылыққа
мақсаттылыққа тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Домашние животные и
детеныши Рассказывание сказки Волк и
семеро козлят
Мақсаты Расширять знания детей о
домашних животных познакомить с
содержанием сказки Волк и семеро
козлят на русском языке закрепить
названия детенышей домашних животных
напомнить об особенностях
звукоизвлечения и передвижения
домашних питомцев расширять
представления о пользе домашних
животных Учить детей включаться в
тематику занятия о домашних животных и
детенышах внимательно слушать и
запоминать сказку Волк и семеро козлят
на русском языке учить участвовать в
диалоге по содержанию сказки без опоры
на наглядные схемы развивать умения
артикуляционно точно воспроизводить
строки из сказки песенку Козы
Воспитывать у детей любознательность
чувство заботы о домашних питомцах
любовь к сказкам

Жаратылыстану
Тақырыбы Қияр қалай өсіп шығады
Мақсаты Балалардың көкөністердің өсіп
шығуы туралы түсініктерін жетілдіру
бақшада жұмыс жасау түрлерімен
таныстыру қиярды өз қолымен өсіру іс
тəжірибелерін жасу арқылы өздігінен қияр
туралы ұғымдарын толықтыру танымдық
процестерін дамыту мен бір бірін мұқият
тыңдап қойылған сұраққа нақты жəне толық
жауап бере білуге тəрбиелеу еңбек
құмарлыққа баулу

Сурет салу
Тақырыбы Тауыс
Мақсаты Балаларды қағаздың ортасына оның
толық бетін пайдаланып тауыс бейнесін салу
амалдарын игерту тауыстың қауырсындарын
сызықтарды дөңгелектерді салуға баулу
тауысты адам бақтарда күтіп ұстайтыны
туралы мəлімет беру қолдың ұсақ
моторикасын түстерді дұрыс таңдап
қабылдау эстетикалық талғам қабілетін
дамыту тиянақтылыққа тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа лексикалық бірліктерін
жаңа əрпін жəне осы əріптен
басталатын сөздерді жаттау Тыңдау
сөйлеу жазу сөзді түсіну диалог құру есте
сақтау қабілеттері мен дағдыларын
дамыту Тақырыптарға байланысты өлең
мен тақпақтарды түсініп айта білуге баулу
Салауатты тамақтануға баулу Этикетті
диалог құруға үйрету

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Саңырауқұлақтар құпиясы
Мақсаты Саңырауқұлақтардың табиғаттағы
жəне адам өміріндегі маңызы туралы түсінік
беру улы саңырауқұлақтардың адам өміріне
қауіпті екендігі туралы түсінік беру
балалардың күз туралы білімін
қалыптастыру күзгі табиғат ерекшеліктерін
еске алу балалардың есте сақтау ойлау
қабілетін дамыту табиғат əлеміне
қамқорлықты эмоционалды жағымды
қатынасты қалыптастыру

Жапсыру
Тақырыбы Жомарт күз
Мақсаты Балаларды қағазды бүктеу əдісі
бойынша саңырауқұлақтың қалпақшасын
қағаздан кішкентай шеңберлер қию арқылы
тіктөртбұрыштан саңырауқұлақтың түбіртегін
қағаз бетіне жапсыруға үйрету жасыл түсті
тіктөртбұрыштан ирек сызық қиюды үйрету
қайшымен жұмыс жасау техникасын жетілдіру
заттардың түстері жайлы білімдерін
қалыптастыру оқу қызметі барысында үстелде
дұрыс отыру дағдыларын қалыптастыру
саңырауқұлақтар туралы білімдерін толықтыру

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы А Ə дыбысы жəне
əріптерімен таныстыру
Мақсаты Балаларды А Ə дыбыстармен
жəне А а Əə əріптермен 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 Адамгершілікке
тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Күзгі саябақ
Мақсаты Балаларды жемістердің негізгі
пішінін алма алмұртқа тəн ерекшеліктерді
беруге бөлшектерді саусақтың жəне
қырнауыштың көмегімен келтіре отырып екі
қолмен мүсіндеуге үйрету жұмыс кезінде
қырнауышты дұрыс пайдалана отырып қол
бұлшықеттерін дамыту заттың пішіні мен
пропорциясына назар аудара отырып
сипаттық ерекшеліктерін байқауды жəне
атауды үйрету ұқыптылыққа тазалыққа
тəрбиелеу

Вариативті компонент Сауат ашу
негіздері
Тақырыбы Е Ё дыбысы жəне əріпі
Мақсаты Ёё əріп таңбасын жазылуын
үйрету Артикуляция бойынша дұрыс
айтуға үйрету сөзден сөйлем құрауға
үйрету буынға бөлуді дамыту Дыбыстық
талдау жасату

Көлік Транспорт апта
Мақсаты Балалардың көлік түрлері жайындағы білімдерін кеңейту көлік түрлерінің адамның өмірінде алатын орны мен маңызын түсініп құрылымы мен бөлшектерін зерттеуге деген қызығушылықтарын тудыру



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Ішпен еңбектеу
Мақсаты балаларды см биікке қатарлата
орналастырылған таяқтар астынан ішпен
еңбектеп өтуге үйрету бір бірінің артына
қатарынан тізіліп жұптасып тізбекке тұру
арқылы аяқты артқа қарай тізеден бүгіп тізені
жоғары көтеріп жүруге жаттықтыру жіпке
денесін тигізбей бір жанымен кіруге
дағдыландыру ерік сапаларын қалыптастыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Көлік түрлері
Мақсаты Балалардың көлік түрлерін
ажырата білуге олардың ерекшеліктер
тани білуге үйрету Машка жəне жол атты
ертегіні оқып беріп сұрақ жауап ретінде
тілдік нормаларын қалыптастырып қиялын
дамыту Балаларды көлік түрлерінің
ажыратып жан жақты болуға тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Көліктер қай жақтарға
бағыттайды
Мақсаты Балалардың алты саны туралы
ұғымдарын қалыптастыру оны тану атай
білу іскерлігін жетілдіру алты жиын санын
құрайтын екі ең кіші элемент түрлері жайлы
түсінігін дамыту саны алты заттарды
салыстыруда беттестіру жəне тұстастыру
амалдарын қолдануды жаттықтыру топтық
жұмыста геометриялық пішіндер туралы
түсініктерін жетілдіру жол тəртібін
сақтаудағы білімдерін ұштау балаларды сан
құрамы туралы түсініктерін іс тəжірибеде
заттарды шамасы бойынша салыстыру
амалдарымен таныстыру жаңа ұғымдарды
игеруде ұғымтал жəне алғыр болу
қасиеттерін дамыту

Музыка
Тақырыбы Ұшағым
Мақсаты Балалардың көңілді əнге ықыласын
ояту əннің сөздік мазмұнын түсіне білуге жəне
музыка əуенімен бірге би қимылдарын
үйлесімді орындауға үйрету музыка
жетекшісімен ілесе əн айту қабілетін жетілдіру
тыныс алу жаттығуларын орындау кезінде
дұрыс тыныс ала білуге жаттықтыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Отбасылық мерекелер
Мақсаты Отбасы кұндылығы туралы
түсіндіктерін кеңейту Отбасылық мерекелер
туралы түсініктерін кеңейту Қуанышты көңіл
күй сыйлау дағдыларын қалыптастыру
Отбасылық мүшелеріне деген сүйіспеншілікке
тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Мен епті баламын
Мақсаты балаларды см биікке қатарлата
орналастырылған таяқтар астынан ішпен
еңбектеп өтуде жаттықтыру бір бірінің артына
қатарынан тізіліп жұптасып тізбекке тұру
арқылы аяқты артқа қарай тізеден бүгіп тізені
жоғары көтеріп жүре білу жіпке денесін
тигізбей бір жанымен кіре білу қабілеттерін
жетілдіру иілгіш болуға зеректікке
үйлесімділікке тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Қарлығаштың құйрығы неге
айыр ертегісі
Мақсаты Халық ертегілеріне деген
қызығушылығын арттыру Ертегіні түсініп
тыңдай білуге үйрету Ертегі мен əңгімен
ажырата білуге үйрету Сөйлеу тілдерін
жетілдіру сөздік қорларын дамыту
Балаларды ертегі арқылы достыққа
адалдыққа мейірімділікке жақсы мен
жаманды айыра білуге тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Ұшақ туралы əңгімелер
Мақсаты Балалардың көлік түрлерінің
қызметі туралы білімдерін тиянақтау
алғашқы ұшақ қалай пайда болғаны жайлы
тарихтан білім беру арқылы балалардың
өнертапқыштық қасиеттеріне жол ашу ойын
ойнату арқылы көліктің түрлерін жадыларына
бекіту қосымша мəліметтермен танысу
арқылы көліктер туралы түсініктерін танытуға
үйрету елестету арқылы қиялдарын дамыту
төзімділік пен шыдамдылықтың ең биік
белеске жетудегі адам бойындағы ең жақсы
қасиет екеніне көздерін жеткізу

Музыка
Тақырыбы Əн салған кім
Мақсаты Балалардың көңілді əнге ықыласын
ояту əннің сөздік мазмұнын түсіне білуге жəне
музыка əуенімен бірге би қимылдарын
үйлесімді орындауға үйрету музыка
жетекшісімен ілесе əн айту қабілетін жетілдіру
тыныс алу жаттығуларын орындау кезінде
дұрыс тыныс ала білуге пысықтау



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Күн тəртібі
Мақсаты Балаларға адамның денсаулығы
үшін күн тəртібінің маңызы туралы түсінік беру
күн тəртібі жəне оның ерекшеліктері туралы
білімдерін кеңейту күнделікті өмірде күн
тəртібі ережелерін сақтауға үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Правила поведения в
общественном транспорте Виды
транспорта
Мақсаты Расширять знания детей о видах
транспорта и способах и средах их
передвижения познакомить с рассказом о
примере правильного подвения детей в
общественном транспорте уточнять
представления огороде и селе развивать
понятия отражающие количества мало и
много продожать знакомить с

примерами вежливого поведения
знакомить с поговоркой о чести объяснить
значение слова честь Учить детей
называть транспорт на русском языке
классисифировать на три вида развивать
умение следить за событиями в рассказе
учить понимать смысл поговорки Береги
честь с молоду упражнять в
сопоставлении особенностей города и
села используя слова мало и много
развивать артикуляцию слов и их
окончаний в среднем лице развивать
умения вступать в диалоги применяя
вежливые слова Воспитывать
вежливость чувство заботы о пожилых
людях

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Желдің күші
Мақсаты Балалардың жел туралы
түсініктерін қалыптастыру желмен
тəжірибелік жұмыс жасауға үйрету баланың
ойда сақтау қабілетін тіл байлығын
белсенділігін шеберлігін дамыту балаларды
табиғатты қорғауға жəне жаңашылыққа
сезімталдыққа тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Автобус
Мақсаты Балаларды қағаздың толық бетіне
автобусты салуға үйрету автобустың
құрылымындағы барлық бөлшектерді орнымен
орналастырып салуға үйрету қарындаш пен
бояуды белгілі жерде пайдалану іскерлігін
ұштау акварель бояуын суға езу қажетті
қоюлыққа дейін жеткізу дағдысын дамыту
автобустың қоғамдық көлік түріне жататыны
туралы білімдерін пысықтау көз мөлшерін
елестету қабілетін дамыту еңбекті қадірлеу
сезімін тəрбиелеу

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Аяқты өкшеге кезектестіріп қойып
топылдату
Мақсаты Балаларды аяқты өкшеге
кезектестіріп қойып топылдату қимылымен
таныстыру топылдату қимылын ырғақты
жасай білуге үйрету аяқты өкшеге
кезектестіріп қойып топылдату қимылын
əуенге сай жасауға жаттықтыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа лексикалық бірліктерін
беру əрпімен осы əріптен басталатын
сөздермен таныстыру Заттыің көлемін
Тыңдау сөйлеу жазу есте сақтау
қабілеттерін дамыту Ойыншықтарды
ұқыпты ұстауға үйрету

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Үйірімде қанша құс бар
Мақсаты Балалардың сан құрамы жайында
түсініктерін пысықтау заттарды көлемі
бойынша салыстыруда жаттықтыру күзгі
құбылыстарға деген байқағыштықтарын
дамыту

Жапсыру
Тақырыбы Параход
Мақсаты Балаларды параход трафаретін
қатырма қағаз бетіне жапсырып түрлі түсті
қағаздарды ұсақтап жырту арқылы параходты
жапсыруға үйрету қарындашпен қағаз бетіне
бұлттарды салып үстіне ақ түсті майлықтарды
жапсыруға қағаз бетінің төменгі жағына ақ түсті
майлықтарды жыртып теңіз көбігі деп
қабылдауға үйрету жұмбақтың шешімін табу
арқылы су көліктерінің түрлері жайлы
білімдерін жаңғырту қағазды ұсақтап жырту
арқылы балалардың саусақ моторикаларын
дамыту сол арқылы балалардың сөздік
қорларын молайту көлік жəне оның түрлері
туралы білімдерін толықтыру



Оқу қызметінің 
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Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Т Д дыбысы жəне
əріптерімен таныстыру
Мақсаты Т Д дыбыстарымен жəне Тт Дд
əріптермен 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

Мүсіндеу
Тақырыбы Көлік түрлері Ұшақ
Мақсаты Көлік түрлері туралы мəлімет бере
отырып ұшақтың пайдасын ерекшілігін жəне
қауіпсіздігін түсіндіру баланың саусақ бұлшық
еттерінің дамуына дұрыс ұйымдастырылған іс
əрекет маңызды оған мүсіндеу оқу қызметінде
түрлі пішіндерді көрсету арқылы үлес қосу
балаларға өздері армандап жүрген ұшақты
яғни үлкен затты өз қолдарымен кішкентай етіп
жасауға тəрбиелеу

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Желкенді қайық
Мақсаты Балаларды қағазды қос бүктеу
тəсілімен таныстыру ақ қағазды қос бүктеу
арқылы желкенді қайық жасауға үйрету
жапсыруға деген қызығушылықтары мен
жағымды қарым қатынасын қалыптастыру

Жабайы табиғат əлемі Мир дикой природы апта
Мақсаты Балаларда жабайы аңдардың тіршілігінде қыс мезгіліне ауысуындағы өзгерістерді байқап себебін айтуға талпындыру жабайы аңдардың мекендеген орындары қоректері жайында зерттеулер жасап кейбірінің қорғау себебін түсінуге

ынталандыру

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы метр қашықтықтан тік нысанаға
таяқ лақтыру
Мақсаты балаларды метр қашықтықтан тік
нысанаға таяқ лақтыруға үйрету
гимнастикалық орындықтың үстімен қолдарын
белдеріне қойып бір жанымен шапшаң
қадаммен жүріп өтуге жаттықтыру бір бірінің
артына сапқа тұрып екпін мен бағытты өзгерте
отырып паровоз болып жүруге
дағдыландыру ептілік пен жылдамдық
қасиеттерін қалыптастыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Аңдардың қысқа дайындығы
Мақсаты Жануарлар əлемі туралы түсінік
беру жануарлардың табиғаттағы рөлі зор
екенін айту сұрақ жауаптар арқылы
балалардың ой өрісін зейіндерін дамыту
қоршаған ортаны сүюге оны қорғай білуге
тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Жабайы аңдарды қалай санап
алу амалдары
Мақсаты Балалардың жеті саны туралы
ұғымдарын қалыптастыру оны тану атай
білу іскерлігін жетілдіру жеті жиын санын
құрайтын екі ең кіші элемент түрлері жайлы
түсінігін дамыту алты мен жеті сандардың
көрнекілік негізінде беттестіру жəне
тұстастыру тəсілдері негізінде пайда болуын
көрсете білу қабілетін дамыту жабайы
табиғат жəне ғарыш əлемі кеңістік
ұғымдарын жетілдіру логикалық ойлау
қабілетін дамыту табандылыққа
бақылағыштыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Құлан
Мақсаты Балалардың бақа туралы əнге
қызығушылығын арттыру əннің сөздік
мағынасын эмоционалды қабылдай
білуге үйрету музыка жетекшісімен бірге əн
айту қабілетін жетілдіру музыкадағы ырғақты
сезіне білу қабілетін дамыту ырғақтық
қимылдарды музыкамен үйлесімді орындауға
жаттықтыру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Қазақстан табиғатын қорғайық
Мақсаты Балалардың Қазақстандағы
жануарлар əлемі жөнінде білімдерін
тиянақтау еліміздегі жəне өзге жерлерде
мекен еткен жануарлардың тіршілік
ерекшеліктері жыл мезгілдерінде
құбылыстарға байланысты екенін түсіндіру
Қазақстанның Қызыл кітабына енген
жануарлар туралы түсініктерді қалыптастыру
жабайы табиғат əлемі туралы

ұғымды жетілдіру адамның жабайы табиғат
əлеміне жауапкершілікпен қарау қабілетін
қалыптастыру ой өрісін зейінді дамыту
қоршаған ортаны сүюге оны қорғай білуге
тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
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Дене шынықтыру
Тақырыбы Мергендікті шыңдайық
Мақсаты балаларды метр қашықтықтан тік
нысанаға таяқ лақтыра білуге гимнастикалық
орындықтың үстімен қолдарын белдеріне
қойып бір жанымен шапшаң қадаммен жүріп
өтуге жаттықтыру бір бірінің артына сапқа
тұрып екпін мен бағытты өзгерте отырып
паровоз қимылын сомдау қабілетін шыңдау

мергендікке ептілікке зеректікке тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Қоянның үйшігі орыс халық
ертегісі қойылымын қарау
Мақсаты Балаларды үлкендермен жəне
құрдастарымен диалог құруға ойнау
сөйлесу арқылы қарым қатынас жасауға
түрткі болу көркем сөздерді қолданып
қысқаша сипаттама беру Драма ойыны
үдерісінде ертегінің мазмұнын айтып беру
Талқылау Ертегіні оқып беру мазмұнын
түсіндіру Балалардың сөзді зейін қойып
тыңдауын артикуляциялық аппаратын
дамыту Сөздің ұйқасын табу суреттету
арқылы сөздік қорларын қиялдарын
дамыту Еңбексүйгіштікке тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Чунга Чанга аралынан пошта
келді
Мақсаты Балаларды лего құрылыс
материалдарынан пілді құрастыруға үйрету
піл туралы білімдерін толықтыра отырып
Африка елінің жануарлары жайлы
қызығушылықтарын ояту лего құрылыс
материалдар жинағымен жұмыс жасау
іскерліктерін жетілдіре отырып
балалардың қол саусақ моторикаларын
дамыту оқу қызметіне деген
қызығушылықтарын ояту достыққа əрдайым
көмек көрсетуге тəрбиелеу оқу қызметіне
деген қызығушылықтарын ояту

Музыка
Тақырыбы Музыкалық сағат
Мақсаты Балалардың бақа туралы əнге
қызығушылығын арттыру əннің сөздік
мағынасын эмоционалды қабылдай
білуге үйрету музыка жетекшісімен бірге əн
айту қабілетін жетілдіру музыкадағы ырғақты
сезіне білу қабілетін дамыту ырғақтық
қимылдарды музыкамен үйлесімді орындауға
пысықтау

Өзін өзі тану
Тақырыбы Отбасылық қуаныш
Мақсаты Бақыт қуаныш
құндылыктарының мəнін түсіндіру Отбасында
үйлесімді қарым қатынас жасауға үйрету
Отбасы мүшелеріне қамқорлық жанашыр
сезімдерін дамыту Отбасындағы өзара
сыйластыққа тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Түрлі нысандарды көздеп түсіру
Мақсаты балалардың метр қашықтықтан тік
нысанаға таяқ лақтыра білу гимнастикалық
орындықтың үстімен қолдарын белдеріне
қойып бір жанымен шапшаң қадаммен жүріп
өте білу қабілеттерін бекіту сапқа сигнал
бойынша еркін жиналып арақашықтықты
сақтап топтастармен бірігіп ілгері жүруге
дағдыландыру мергендікке зеректікке
ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Дикие животные и детеныши
Мақсаты Расширять знания детей о диких
животных их сфере обитания и питания
познакомить с названиями самок
животных закреплять названия
детенышей развивать понятие дикая
природа на примере знакомства с
пословицей Сколько волка не корми он в
лес смотрит Учить рассказывать на
русском языке о жизни диких животных на
основе интеллектуальных карт учить
подбирать в словосочетании слова
названия детенышей с окончаниями в
родительном падеже множественного
числа закреплять умения составлять пары
житвотных и их детенышей Воспитывать
любознательность дружелюбие чувство
заботы о животном мире

Жаратылыстану
Тақырыбы Аңдар неге ұйқыға кетеді
Мақсаты Балалардың жабайы
жануарлардың қысқы уақытқа дайындығы
қыста ұйқыға батуы тіршілігі туралы
білімдерін ойын жағдайлары арқылы бекіту
жануарлар өміріндегі өзгерістердің өлі
табиғаттағы өзгерістерден тəуелділігін
анықтауға үйрету жануарлардың қысқы
ұйқылары на бару себебін анықтаудың
себебін өздігінен табуға үйрету табиғатқа
деген сүйіспеншілікке жануарларға ұқыпты
қарауға тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Қоян мен кірпі
Мақсаты Балаларды Қоян мен кірпі ертегісі
желісі бойынша сурет салуға үйрету ертегі
кейіпкерлерін жəне орман ағаштарын қағаз
бетіне композиция түрінде орналастыру
қабілетін ұштау жабайы аңдардың дене бітімін
үйлесімді салу техникасын жетілдіру дəстүрлі
емес шанышқыны басу техникасымен
таныстыру жабайы аңдардың қоңыр күздегі
тіршілігі туралы түсініктерін тиянақтау ақыл
ойын қағаз бетін бағдарлау көзбен мөлшерлеу
қабілеттерін дамыту қазақ ертегілері əлеміне
деген қызығушылықтарды арттыру
ынталылыққа тəрбиелеу

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа лексикалық сөздермен
жəне Іі əрпімен танысады жəне

грамматиканы түсіндіру Тыңдау сөйлеу
жазу есте сақтау қабілеттерін дамыту
Белсенді дене шынықтыруға
сүйіспеншілікті тəрбиелеу

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Жабайы аңдар
Мақсаты Əрбір аңның атын дұрыс атауға
жаттықтыру жəне олардың тіршілік ететін
ортасы туралы түсініктерін бекіту жабайы
аңдарға байланысты көрнекіліктер
пайдалана отырып балалардың ой өрісін
тілін дамыту балалардың аңдарға деген
сүйіспеншілік сезімдерін арттырып аңдардың
түрлеріне көңіл аудартып оларға
қамқорлықпен қарауға тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Тікенекті кірпі
Мақсаты Балаларды кірпі қимаүлгілерін
қатырма қағаз бетіне жапсыруға дəстүрлі емес
əдіс бойынша кірпінің тікенектерін жасыл шөпті
салуға үйрету негізгі түстер туралы білімдерін
толықтыру қол саусақ моторикаларын дамыту
үстел үстінде отырып жұмыс жасауға
дағдыландыру кірпілер туралы білімдерін
толықтыру



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы О Ө дыбысы жəне
əріптерімен таныстыру
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

Мүсіндеу
Тақырыбы Ертегі кейіпкерлерін сомдаймыз
Мақсаты Балаларды мүсіндеуге эмоционалды
əсер жəне қызығушылық шақыру үйшік
ертегісінің кейіпкерлерін ермексаздан
мүсіндеуге үйрету жануардың денелерінің
қарапайым пішіндерін пропорцияны есепке
ала пішінге тік көлденең қалыпты бере
отырып пішіндердің бөліктерін бір біріне
жабыстырып біріктіре біріктірілген орнын
саусақпен тегістей отырып мүсіндеу
мүсіндеудің созу есу жалпайту домалақтау
əдістерін қолдана отырып ермексазды əртүрлі
пішінге келтіре алу дағдыларын жетілдіру өз
еріктерімен қалаған жануарды мүсіндеу
іскерліктерін жетілдіру ертегі желісін еске
түсіріп жұмыс нəтижесімен ойнату

Вариативті компонент Сауат ашу
негіздері
Тақырыбы В П Б дыбыстары жəне
əріптері
Мақсаты В П Б дыбысын жəне В П Б əріпін
таныстыру Артикуляция бойынша
дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету В П Б
əріпін жазылу таңбасын таныстыру жазуға
үйрету Есте сақтау фонемалық есту
қабілеттерін арттыру Отбасы мүшелеріне
үлкендерге деген сүйіспеншілік құрметтеу
сезімдерін ояту

Ғажайыптар əлемінде В мире сказок апта
Мақсаты Ертегілердің түрлері жайында білімдерді тереңдету ертегілердің халық ауыз əдебиетіне жататыны жайында ұғымдарды қалыптастыру ертегілердің желісін мазмұндауға сомдауға ынталандыру

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Алға жылжи отырып бір аяқпен
секіру
Мақсаты балаларды алға жылжи отырып бір
аяқпен секіру екінші аяқпен үрмелі допты алға
домалатуға үйрету биіктігі см арқанның
астынан қолды жерге жəне денені арқанға
тигізбей бір қырымен еңбектеу дағдыларына
жаттықтыру бір бірінің артына сапқа тұрып
екпін мен бағытты өзгерте отырып паровоз
болып жүруге дағдыландыру ерік сапаларын
арттыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Кел жаттайық Ə Асылбеков
Əдептілік əліппесі

Мақсаты Жануарлар əлемі туралы түсінік
беру жануарлардың табиғаттағы рөлі зор
екенін айту сұрақ жауаптар арқылы
балалардың ой өрісін зейіндерін дамыту
қоршаған ортаны сүюге оны қорғай білуге
тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Жеті күн қасиеті
Мақсаты Балаларға апта күндерінің белгілі
тізбекте тұратыны туралы ұғымдары
қалыптастыру атауларын жаттату жеті саны
қатысатын ертегілер мен ұғымдарды
пысықтау жеті қазына жəне тағы басқа
адамның өміріндегі жеті мағыналы
ұғымдарды топтастыра білуге үйрету
геометриялық пішіндер мен геометриялық
денелердің қасиеттерін іс тəжірибеде табуға
жаттықтыру бір бірінен ажыратуға үйрету
логикалық жəне зияткерлік ойлау
қабілеттерін арттыру ұғымталдыққа
ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Ертегілер əлемі
Мақсаты Балалардың көңілді музыкаға деген
қызығушылығын арттыру əн айту кезінде əнді
эмоционалды қабылдай білуге үйрету музыка
жетекшісімен ілесіп əн айту қабілетін жетілдіру
музыка əуенімен бірге би қимылдарын еркін
орындауға жаттықтыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Достық неден басталады
Мақсаты Дос Достық құндылығы туралы
түсунук беру Дос Достық құндылығы
туралы түсінік беру Достарға деген меійрімді
қарым қатынасқа үйрету Достаса білуге
тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бір аяқпен кезек кезек секіру
Мақсаты балалардың алға жылжи отырып бір
аяқпен секіру екінші аяқпен үрмелі допты алға
домалата білу биіктігі см арқанның
астынан қолды жерге жəне денені арқанға
тигізбей бір қырымен еңбектей білу
қабілеттерін жетілдіру сапқа сигнал бойынша
еркін жиналып арақашықтықты сақтап
топтастармен бірігіп ілгері жүру қабілетіне
жаттықтыруды жалғастыру шымырлыққа
зеректікке ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Күн астындағы Күнекей қыз
Мақсаты Ертегі мазмұнын жете түсіндіріп
оны тыңдауға деген қызығушылығын ояту
өз ойын қиялымен ұштастыра отырып
жағымды жағымсыз кейіпкерлерді
өздігінен ажырата білуге үйрету ертегі
арқылы балаларды еңбекті сүюге
тəрбиелеу Балаларға ертегілер əлеміне
еніп жақсы көңіл күй сыйлау

Жаратылыстану
Тақырыбы Табиғат ғажайыптары
Мақсаты Балалардың табиғат туралы
түсініктерін кеңейту жаңбырдың табиғаттағы
су айналымының айырылмас бөлігі екендігіне
көз жеткізу аврора жəне кемпірқосақ сияқты
табиғи құбылыстардың айырмашылық
ерекшелектері туралы түсініктер
беру ғалымдардың кім екенін нақтылау
əлемді жəне оның құрылымын зерттейтін
адамдар зертхана ұғымын қалыптастыру
эксперименттер жүргізуге өз бетінше қатысу
схемалармен жұмыс істеу қабілетіне ықпал
ету ойлау белсенділігін байқау талдау
қорытынды жасай білуді дамыту зерттеу
жұмыстарына қызығушылықты тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Ертегі желісін жалғастыр
Мақсаты Балалардың көңілді музыкаға деген
қызығушылығын арттыру əн айту кезінде əнді
эмоционалды қабылдай білуге үйрету музыка
жетекшісімен ілесіп əн айту қабілетін жетілдіру
музыка əуенімен бірге би қимылдарын еркін
орындауға жаттықтыруды пысықтау

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Шынығу түрлері
Мақсаты Балаларды шынығу
түрлерімен таныстыру ауырмаудың жəне
денсаулықты сақтаудың жолдары туралы
білімдерін кеңейту денсаулықты нығайту
əдістері мен шынықтыру түрлерін білуге
үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Рассказывание сказки
Лисичка со скалочкой

Мақсаты Напомнить сюжет известной
сказки Лисичка со скалочкой
познакомить с особенностями звучания
слова ласковушек закреплять понятия о
трех величинах большой средний
маленький развивать понятия об

эмоциях расширять знания о вежливом
поведении человека в гостях о жарне
сказок о животных Учить понимать
содержание сказки на русском языке
запоминать часто повторяющиеся фразы и
слова героев сказки понимать значение
новых слов из сказки на русском языке
упражнять в составлении диалога на
основе иллюстраций создать условия для
понимания что характеры животных в
сказках присущи характеру человека
Воспитывать любознательность и любовь
к сказкам

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Сиқырлы магнит елінде
Мақсаты Балаларды магнитпен жəне оның
қасиеттерімен таныстыру заттарды
бақылауды үйрету білімдерін бекіту ойлау
қабілеттерін дамыту қоршаған ортаның
құпиясын табуға жəне қорғауға тəрбиелеу
бірігіп жұмыс жасауға бір бірін құрметтеуге
жəне шыдамдылыққа тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Ұшатын кілем
Мақсаты Балаларды тіктөртбұрыш бойын түрлі
қарапайым оюлардың элементтерімен
безендіруге үйрету ұшатын кілемнің
шеттеріне бұрыштарына түзу ирек жіңішке
жалпақ сызықтарды түрлі көлемдегі
дөңгелектерді жақпаларды нүктелерді
ырғақты орналастыра отырып қарапайым
пішіндерде өрнектерді құрастыра білу
іскерліктерін бекіту Аладдиннің хикаялары
жөнінде түсініктерін тиянақтау шынайы өмір
мен ертегідегі қиял əлемін салыстырыруға
машықтау елестету түйсіну қабілеттерін
дамыту жамандық пен жақсылықты ажырату
біліктерін дамыту

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Бауырсақ ертегісі мюзиклі
Мақсаты Балаларды түзу бағытта адымдап
жүру қимылымен таныстыру адым жасау
кезінде қол мен аяқ үйлесімділігін сақтай білуге
үйрету түзу бағытта адымдап жүру қимылын
əуенге сай жасау дағдыларына жаттықтыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Дене мүшелерін таныстыру
Жаңа лексикалық бірліктерін беру
əрпімен осы əріптен басталатын
сөздермен таныстыру
жаңа грамматиканы үйрету Тыңдау
сөйлеу жазу есте сақтау қабілеттерін
дамыту Фонетикалық дағдыларды
жетілдіру Өз дене мүшесіне
сүйіспеншілікті қалыптастыру

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Жаңа жыл кімнің мерекесі
Мақсаты Балалардың жиындарды санау мен
салыстыра білу қабілеттерін тиянақтау қыс
мезгіліне деген қызығушылықтарды
жандандыру

Жапсыру
Тақырыбы Қысқы орман
Мақсаты Балаларды үшбұрыштарды бірнеше
қайтара бүктеп шыршаның қылқан
жапырақтарын жасауға қағаз бетіне шыршаны
құрастырып желімнің көмегімен жапсыруға
үйрету шашырату əдісі бойынша ақ түсті
гуашьті шыршаның бетіне шашырату
іскерліктерін жетілдіру жасаған жұмыстарын
безендіруге ынталандыру шығармашылық
қабілеттерін қол саусақ моторикаларын
дамыту сөздік қорларын молайту



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы С З дыбысы жəне əрпімен
таныстыру
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

Мүсіндеу
Тақырыбы Балерина боламын
Мақсаты Балаларды бөліктерді бір біріне
жабыстырып біріктіре біріктірілген орнын
саусақпен тегістей отырып мүсіндеудің
домалақтау созу жалпайту есу əдістерін
пайдалана отырып балерина мүсіндеуге
үйрету қырнауышпен ойық жасау тырнау
арқылы қол ептіліктерін жетілдіру балет
өнері туралы білім беру шығармашылыққа
тəрбиелеу

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Томпақ аю
Мақсаты Балаларды дайын үлгідегі аюды
қағаздан конус жасап жапсыруға үйрету
конусты жасау тəсілдерімен таныстыру аюды
жапсыруға деген қызығушылықтарын ояту


