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Алақай қыс келді Зимушка зима 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 Биіктігі см кедергі заттар
арқылы өрмелеп өту
Мақсаты балаларды биіктігі см кедергі
заттар арқылы өрмелеп өтуге үйрету сапта
бірінің артынан бірі арақашықтықты сақтап
бағытты өзгертіп жүгіруге дағдыландыру
қатарынан тізіліп сапқа тұрып бірінші екінші
болып санау жүргізу жəне нөмірлер бойынша
топқа бірігу дағдыларын қалыптастыру
кегельдер арасымен бір аяқтап секіру
дағдыларына жаттықтыру ерік сапаларына
тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Қысқы ертегі
Мақсаты Қыс туралы білімдерін кеңейте
отырып қыс ерекшеліктері туралы мəлімет
беру ертегі оқып беру арқылы сұрақ жауап
ұйымдастырып ауа райының өзгеруінің
түсіндіру балалардың қиялдау қабілеттерін
дамыту қыс мезгілі өте қызықты мезгіл
екенін түсіндіріп досттыққа тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Жыл мезгілдерінің саны неге
төртеу
Мақсаты Балалардың сегіз саны туралы
ұғымдарын қалыптастыру оны тану атай
білу іскерлігін жетілдіру сегіз жиын санын
құрайтын екі ең кіші элемент түрлері жайлы
түсінігін дамыту саны сегіз жолақты
ұзындығына қарай өсу жəне кему ретімен
тұстастырып салыстыру амалын жетілдіру
жылдың төрт мезгілі туралы білімдерін
пысықтау түннің қыс мезгілінде ұзақ
болғанын сызба арқылы құрастырып
бақылауға үйрету тиянақтылыққа
зияткерлікке тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Желтоқсан
Мақсаты Балалардың желтоқсан туралы əнге
қызығушылығын арттыру əннің мазмұнын
эмоционалды қабылдай білуге жəне
музыкадағы контрастық бөлімдерді ажырата
білуге үйрету музыка жетекшісімен бірге əн
айту қабілетін жетілдіру əннің ырғақты əуенін
сезіне білу қабілетін дамыту

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Қысқы құбылыстардың сыры
Мақсаты Балалардың қыс жəне өзге жыл
мезгілдеріне тəн құбылыстарды пысықтау қысқы
құбылыстар жөнінде ұғымдарын тиянақтау
түсініктерін кеңейту кез келген ауа райын
болжай білу қабілеттерін жобаны құрастыруда
пысықтау көркем сөздегі сөздердің даладан
бақылаған құбылыстардың əсемдігін байқауға
баулу зеректікке зияткерлікке достыққа
тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Арақашықтықты сақтаймыз
Мақсаты балалардың сапта бірінің артынан
бірі арақашықтықты сақтап бағытты өзгертіп
жүгіру қабілеттерін жетілдіру биіктігі см
кедергі заттар арқылы өрмелеп өтуде
жаттықтыру қатарынан тізіліп сапқа тұрып
бірінші екінші болып саналып нөмірлер
бойынша топқа бірігу қабілеттерін пысықтау
зеректікке иілгіштікке жылдамдыққа
тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Ə Дүйсенбиевтің Қыс өлеңін
жаттау Мазмұны бойынша əңгімелеу
Мақсаты Балалардың қыс мезгілі туралы
білімдерін кеңейту Табиғат
құбылыстарының сұлулығын сезінуді үйрету
Сөйлеу тілдерін жетілдіру сөздік қорларын
дамыту Табиғатты сүйе білуге аялауға
қорғай білуге тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Қоянға көмектесеміз
Мақсаты Балаларды үй кескіні бойынша
қағаздан үйді құрастыруға үйрету үзік сызық
бойымен қағазды бүктеп жазық қағазды
көлемді денеге өзгерте білу іскерліктерін
дамыту қыс туралы тақпақтармен таныстыра
отырып қыс мезгілінің ерекшеліктері жайлы
білімдерін толықтыру жанашырлық
сезімдерін ояту жасалған жұмыстың
сапасына көңіл аударып бағалау қабілетін
қалыптастыру

Музыка
Тақырыбы Желдің əнімен тербелейік
Мақсаты Балалардың желтоқсан туралы əнге
қызығушылығын арттыру əннің мазмұнын
эмоционалды қабылдай білуге жəне
музыкадағы контрастық бөлімдерді ажырата
білуге үйрету музыка жетекшісімен бірге əн
айту қабілетін жетілдіру əннің ырғақты əуенін
сезіне білу қабілетін дамытып пысықтау

Өзін өзі тану
Тақырыбы Адал дос
Мақсаты Адалдық Адал дос туралы
түсініктерін кеңейту Адал дос туралы түсінік
беру Адалдық қасиеттерін тəрбиелеу жəне адал
дос болуға тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Қаппен қалай секіреді
Мақсаты балалардың сапта бірінің артынан
бірі арақашықтықты сақтап бағытты өзгертіп
жүгіру қабілеттерін жетілдіру биіктігі см
кедергі заттар арқылы өрмелеп өту
кегельдердің арасынан өту қатарынан тізіліп
сапқа тұрып бірінші екінші болып саналып
нөмірлер бойынша топқа бірігу қабілеттерін
шыңдау зеректікке жылдамдыққа
ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Зимние явления природы Дети
встречают зиму
Мақсаты Расширять знания детей о
явлениях природы зимой дать понятие об
инее закрепить представления о загадках
стихотворении рассказе развивать
представления о взаимосвязи природы и
человека о необходимости замечать
особенности явлений зимой и влиянии его на
последующие события в году Учить
различать загадки стихотворения и
рассказы на русском языке продолжать
замечать особенности явлений природы
зимой отмечать словами или
предложениями развивать умение понимать
речть соотносить слова с материалами
мнемокарточек картинок музыкальных
ритмов развивать артикуляцию упражняя в
проговаривании слов со специфическими
звуками Ц Щ Ы И учить сопоставлять
явления природы зимой и в другие времена
года делать несложные
выводы Воспитывать чуство прекрасного
наблюдательность любовь к природе

Жаратылыстану
Тақырыбы Қыстың сыры
Мақсаты Балаларды табиғаттағы ауа
райындағы өсімдіктер əлеміндегі
адамдардың киіміндегі қарапайым
маусымдық өзгерістерді байқауға шақыру
табиғат күнтізбесіндегі табиғат пен ауа
райының жай күйін бақылау нəтижелерін
белгілеуге үйрету өз қолдарымен аяз
өрнектерін жасату арқылы табиғатқа
қатыстарын сездіру себеп салдарлық
сипаттағы сұрақтар қоюға қоршаған
табиғатқа қызығушылық танытуға
тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Қысқы ымыртта қарға жамылған
алқап
Мақсаты Балаларды қағаз бетіне қысқы пейзаж
суретін салуға үйрету ақ гуашь бояуымен
қарлы омбыларды шатырларың бейнелерін
қылқаламмен салып кепкен ағаш жапырағын
аққа бояп қағаз бетіне бастырып тұтас қыс
мезгіліндеғі ымырт құбылысын бейнелеуге
үйрету қылқаламның таяқшасына үстінен
қарындашпен қағып бояуды қағаз бетіне
шашырату техникасын игерту бейнелерді
елестету əсемдікті түйсіну сезімін дамыту
бақылағыштыққа тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Қы мезгіліне байланысты жаңа
сөздермен жəне əрпімен таныстыру
Тыңдау сөйлеу жазу есте сақтау
қабілеттерін дамыту Фонетикалық
дағдыларды жетілдіру Табиғатқа деген
сүйіспеншілігін арттыру

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Қысқы тіршілік
Мақсаты Балалардың қыс мезгілі туралы
түсінігін кеңейту қыс мезгіліне тəн белгілерді
білу жəне таба алуға үйрету қыс мезгілінің
сұлулығын тамашалай білуге табиғаттың
ерекшелігін сезіне білуге үйрету қоршаған
ортамен танысу арқылы баланың ой өрісін
дамыту табиғатты қорғап аялауға жəне
əсемдігін бағалай білуге тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Қолғап
Мақсаты Балаларды Қолғап ертегісіндегі
қолғапты жапсыруға үйрету зүмрет реңкті
майлықты қарындашқа орап бүгу арқылы
шыршаны жасап оны көк түсті қатырма
қағаздан кесілген қолғаптың бетіне жапсыруға
үйрету қолғапты тесік
жылтырлақтармен безендіруге ынталандыру
шығармашылық қабілеттерін дамыту
балалардың қыстың белгілері туралы
білімдерін бекіту тірі жəне жансыз табиғат
арасындағы байланысты орнатуға табиғаттағы
өзгерістерді көрсетуге үйрету балаларды
күрделі сөйлем құрай білу дағдысын
қалыптастыру Қыс тақырыбында сөздік
қорларын молайту логикалық ойлау мен
ұқыптылықты дамыту

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы К Қ дыбыстары жəне
əріптерімен таныстыру
Мақсаты К Қ дыбысы мен əрпін таныстыру
сөздерге дыбыстық талдау жасауды үйрету
Буындарды қысқа сөздерді оқуға үйрету
Сөздік қорларын ойлау қабілеттерін
тілдерін дамыту Ұқыптылыққа тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Қыс ғажабы
Мақсаты Балаларды мүсіндеудің есу
домалақтау шиыршықтау əдістерін

пайдалана отырып ұлпа қарды мүсіндеуге
үйрету балалардың саусақ бұлшық еттерінің
жақсы дамуын мүсіндеу оқу қызметінің
құралдары арқылы дамыту қысқы тіршіліктің
ерекшелігін көре отырып табиғатқа деген
сүйіспеншілігін арттыру шығармашылыққа
баулу

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

Жайнай бер менің Қазақстаным Процветай мой Казахстан апта
Мақсаты Балаларға Тəуелсіз Егеменді ел туралы түсінік беру туған жердің құндылықтарын бағалай білуге баулу Отанға деген сүйіспеншілік жəне мақтаныш сезімдерін арттыру



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Хоп фитболдармен секіру
Мақсаты балаларды хоп фитболдармен
секіргіш гимнастикалық доптар секіруге

үйрету допты екі қолымен жоғары лақтыру
жəне алақанмен шапалақтап ұтып алуға
жаттықтыру сапта бірінің артынан бірі
арақашықтықты сақтап бағытты өзгертіп
жүгіруге дағдыландыру қатарынан тізіліп
сапқа тұрып бірінші екінші болып санау
жүргізу жəне нөмірлер бойынша топқа бірігу
дағдыларын қалыптастыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Қазақстан жалауы
Мақсаты Балаларға Қазақстан
Республикасы туралы мəліметті аша
отырып Қазақстан жалауы атты өлеңін
оқып беріп сұрақ жауап ұйымдастыру
балаларды тез ойлап тез жауап беруге
тəрбиелеу елімізді қорғап аялуға
тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Қазақстан жерінің сансыз
құндылықтары
Мақсаты Балаларды он көлеміндегі
сандарды тура жəне кері санауда
дағдыландыру Қазақстан жеріне тəн
құндылықтарды білдіретін таңбалауыштарды
он санының шамасы сəйкестендіруді үйрету
сапқа бестен не жетіден тізіліп өздігінен
биіктік бойынша өсу жəне кему ретімен
тұруға ретті санын айта білуде жаттықтыру
геометриялық пішіндерді атап оларды ортақ
пішіннің құрамында көріп санап сан құрамын
көрсету дағдыларын пысықтау Отан
сүйгіштікке патриоттық сезімдерге
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Отаным
Мақсаты Балалардың əн арқылы туған жерге
деген мақтаныш сезімін қалыптастыру музыка
жетекшісімен бірге əн айту қабілетін жетілдіру
əуендегі ырғақтың сипатын сезіне білу қабілетін
дамыту музыка əуенімен бірге би қимылдарын
еркін орындауға жəне музыкадағы контрастық
бөлімдерді ажырата білуге жаттықтыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Достық бірлікте
Мақсаты Достық бірлік құндылықтарының
мəнін түсінуге ықпал ету Қамқорлық бірлік
туралы түсініктерін кеңейту Достық қарым
қатынас дағдырларын дамыту Айнала қоршаған
ортаға мейірімді болуға тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бір екі секіреміз
Мақсаты балалардың хоп фитболдармен
секіргіш гимнастикалық доптар секіре білу

допты екі қолымен жоғары лақтыру жəне
алақанмен шапалақтап ұтып ала білу
қабілеттерін жетілдіру сапта бірінің артынан
бірі арақашықтықты сақтап бағытты өзгертіп
жүгіруді қатарынан тізіліп сапқа тұрып
бірінші екінші болып санау жүргізуді
нөмірлер бойынша топқа бірігу дағдыларын
пысықтау зеректікке ептілікке
табандылыққа тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Тəуелсіз елім менің Қазақстан
Мақсаты Өлеңді дауыс ырғағын келтіре
отырып оқу сөздердің мағыналарын
түсндіру Сөйлеу тілдерін жетілдіру сөздік
қорларын молайту Өлең арқылы еліне
жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру
патриоттық сезімін ояту Адамгершілік
тəрбиесіндегі үлгі өнеге сөздерді үйретіп
елді қорғауға баулу

Жаратылыстану
Тақырыбы Қазақстанды мекендейтін
жануарлардың жіктелуі
Мақсаты Балалардың Қазақстан жерін
мекендейтін жануарлардың жіктелуі туралы
ұғымдарды жетілдіру жануарлар мен
өсімдіктердің құруына əкеп соғатын
себептерді түсіндіру Қызыл кітап туралы
түсінік беріп қоршаған ортаны қорғау оған
қамқорлық жасау дағдыларын қалыптастыру
ғалымдар ойыны арқылы балаларың
зерттеуге құмарлықтарын ашу топпен жұмыс
істеу ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Көк тудың желбірегені
Мақсаты Балалардың əн арқылы туған жерге
деген мақтаныш сезімін қалыптастыру музыка
жетекшісімен бірге əн айту қабілетін жетілдіру
əуендегі ырғақтың сипатын сезіне білу қабілетін
дамыту музыка əуенімен бірге би қимылдарын
еркін орындауға жəне музыкадағы контрастық
бөлімдерді ажырата білуге жаттықтыру



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Тамақтану мəдениеті
Мақсаты Балаларға тамақтану мəдениетін
сақтаудың маңыздылығын түсіндіру пайдалы
жəне зиянды азық түліктер туралы білімдерін
кеңейту дұрыс тамақтану ережесін білуге
жəне қолдануға үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Десять богатств Казахстана
Считалки в пределах десяти прямо и
обратно
Мақсаты Расширять знания детей о
Казахстане особенностях его природных
богаств продолжать знакомить детей с
десятью основных богаствах земли
Казахстана объяснять смысл слов
питьевая вода уголь пшеница
нефть руда газ озеро море
степь горы лес закреплять знания о

прямом и обратном счете пределах десяти
расширять понятия о Родине ценностях
родной земли Учить детей слушать
понимать и говорить на русском языке по
теме о богатствах Казахстана составляя
простые фразы и предложения упражнять в
прямом и обратном счете на русском языке
развивать умения говорить считалку
Развивать любознательность кругозор
воспитывать патриотические чувства
любовь к природным богатствам родной
земли

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Менің Отаным Қазақстан
Еліміздің рəміздері
Мақсаты Туған өлке туралы мəлімет беру
отбасында туған жерге деген сүйіспеншілік
сезімдерін дамыту туған жерінің табиғатын
қалаларын өзендерін білуге жаттықтыру
суреттер бойынша сипаттау əңгімелерін
құрастыруды үйрету жай жəне күрделі
сөйлемдерді қолдана алу біліктілігін дамыту
Отанға деген сүйіспеншілікке Отанын сүюге
тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Алан мен Дана би билеп жүр
Мақсаты Балаларды тірек қаңқа негізінде
адамның қимылдағы денесін салу техникасына
үйрету қағаз бетіне билеп тұрған Алан мен
Дананың бейнелерін үйлесімді орналастыра
білуді жетілдіру адамның дене бітімін қазақтың
киім үлгілерімен толықтыруға машықтау
Қазақстанның Тəуелсіздік күні туралы
білімдерін тиянақтау патриоттық сезімдерді
қалыптастыру отансүйгіштікке тəрбиелеу

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Музыка ырғағына сай қолды
шапалақтау
Мақсаты Балаларды музыка ырғағына сай
қолды шапалақтау түрлерімен таныстыру
шапалақтау кезінде əуендегі ырғақты сезіне
білуге үйрету музыка мен шапалақтың
əуенге сай үйлесімді болуын қадағалау

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа лексикалық бірліктерді беру
жаңа əрпімен таныстыру Балалардың
танымдық ой өрісін кеңейту пəнге деген
қызығушылығын одан əрі дамуына ықпал
ету Дүниетанымында кеңейту Балаларға
қоршаған ортаны қорғауға тəрбиелеу

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Сыйлықтарды қалай үлестіреді
Мақсаты Балалардың бірден сегізге дейінгі
сандардың жəне олардың құрамы жөніндегі
білімдерін пысықтау салмағы мен өлшемі
қарама қарсы заттардың көрсеткіштері тең
жəне тең еместігін алақанына салып өлшеп
анықтауға жаттықтыру уақытты бүгіннен
өткен жəне болар бес күндер аралығында
бағдарлау біліктерін пысықтау он сандар
жолақы бойынша тура жəне кері санау
дағдаларын жетілдіру қамқорлыққа
ұқыптылыққа зияткерлікке тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Бəйтерек
Мақсаты Балаларды Бəйтерек суреті
салынған қағаз бетіне дақылдар қарақұмық пен
тарыны желімнің көмегімен жапсыруға үйрету
сары түсті жылтырлақтармен безендіруде
желімді пайдалану техникасын жетілдіру
дақылдарды қағаз бетіне жапсыру арқылы
баланың қол саусақ моторикаларын дамыту
Бəйтерек жайлы бас қаланың көрнекті

жерлері туралы білімдерін толықтыру
викториналық сұрақтар арқылы балалардың
сөздік қорларын молайту есте сақтау ойлау
қабілеттерін жетілдіру шығармашылыққа
Отансүйгіштікке тəрбиелеу

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Е Ё дыбыстары жəне
əріптерімен таныстыру
Мақсаты Е Ё дыбысын жəне Ее мен Ёё
əріпін таныстыру Ее жəне Ёё əріп таңбасын
жазылуын үйрету Артикуляция бойынша
дұрыс айтуға үйрету сөзден сөйлем құрауға
үйрету буынға бөлуді дамыту Дыбыстық
талдау жасату

Мүсіндеу
Тақырыбы Жарқыра менің Қазақстаным
Мақсаты Балаларды тұтас кесектен бəйтеректі
домалақтау əдісін қолдана отырып бəйтеректің
шарын созу арқылы бəйтеректің ұшар басын
мүсіндеуге үйрету қырнауышпен жұмыс жасау
іскерліктерін жетілдіру мүсіндеу барысында
балалардың қол саусақ моторикаларын
дамыту бəйтерек туралы білімдерін толықтыру



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Менің Отаным
Мақсаты Балаларды түрлі түсті
қарындаштарды пайдаланып коллаж бояуға
үйрету Отанға деген сүйіспеншіліктерін
арттыру командамен жұмыс жасауға
тəрбиелеу

Қош келдің Жаңа жыл Здравствуй Новый год апта
Мақсаты Балалардың көптен күткен қуанышқа толы ең ғажайып мерекелердің бірі жаңа жыл туралы түсініктерін жетілдіру Жаңа жылды қарсы алу аяз ата мен ақша қардың келуі жаңа жылдық сыйлықтар мен ертегілер əндер мен билер арқылы

мерекелік көңіл күй сыйлау

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Арқаннан екпінмен қарғу
Мақсаты балаларды арқаннан жіптен секіру
кезінде тез жəне екпінмен қарғуға үйрету
сапта бірінің артынан бірі арақашықтықты
сақтап бағытты өзгертіп жүгіруге
дағдыландыру қатарынан тізіліп сапқа тұрып
бірінші екінші болып санау жүргізу жəне
нөмірлер бойынша топқа бірігу дағдыларын
қалыптастыру гимнастикалық орындықта
етпетінен екі қолымен тартылып еңбектеуге
жаттықтыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Жаңа жыл менің сүйікті
мерекем
Мақсаты Жаңа жыл мерекесі туралы
білімдерін артырып Жаңа жыл менің
сүйікті мерекем атты əңгімені оқып беру
арқылы балалардың ойларын дамыту жаңа
жыл мерекесін балалар сағына күтетіні
белгілі қиялдау армандай білуге тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Жаңа жыл кімнің мерекесі
Мақсаты балалардың бірден сегізге дейінгі
сандардың жəне олардың құрамы жөніндегі
білімдерін пысықтау саны сегіз шыршалар
кескіндерінің биіктігін көз өлшемі жəне
қатарға тізбектеу арқылы салыстыру
біліктерін жетілдіру кеңістік ұғымдарын
бекіту ұсақ заттарды бірнеше сенсорлық
эталоны пішіні түсі шамасы арқылы
ажыратуда жаттықтыру бақылауға үйрету
тиянақтылыққа зеректікке тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Келді міне Жаңа жыл
Мақсаты балалардың əнге қызығушылығын
мен ықыласын ояту əнді көтеріңкі көңіл күйде
эмоционалды қабылдай білуге үйрету музыка
əуенімен бірге би қимылдарын орындауда
ептілікке дəлдікке жəне музыкадағы контрастық
бөлімдерді ажырата білу қабілетін арттыру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Шырша жəне түрлі ойыншықтар
Мақсаты балалардың Жаңа жыл мерекесінің
символы шырша туралы түсініктерін кеңейту
орман жайында экологиялық білімдерді түйіндеу
Жаңа жыл мерекесіне дайындалу кезеңінде
ойыншықтар мен бұйымдарды шырша бейнесін
түрлі материалдардан жасау амалдарын
көрсету адамның қоршаған ортаның қалпы үшін
жауапкершілікті алу негіздеріне үйрету
ұғымталдыққа ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Арқаннан тез қарғу
Мақсаты балалардың арқаннан жіптен
секіру кезінде тез жəне екпінмен қарғу сапта
бірінің артынан бірі арақашықтықты сақтап
бағытты өзгертіп жүгіру қабілеттерін
жетілдіру қатарынан тізіліп сапқа тұрып
бірінші екінші болып санау жүргізу жəне
нөмірлер бойынша топқа бірігу
гимнастикалық орындықта етпетінен екі
қолымен тартылып еңбектеу қабілеттерін
шыңдау шымырлыққа алғырлыққа
зеректікке тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Қ Толыбаев Кімнің тоны
жылы мазмұны бойынша əңгімелеу
Мақсаты Қыс мезгілі туралы білімдерін
жетілдіру Жазушы Қ Толыбаевтың өмірімен
шығармашылығымен таныстыру Оқылған
шығарманың мазмұнын əңгімелеуге диалог
сөздерін мəнеріне келтіре айта білуге үйрету
Есте сақтау ойлау қабілеттерін дамыту
Табиғатты аялауға жануарларға қамқор
болуға тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Ақ денелі ақ сақалды
Мақсаты балаларды оригами əдісі
бойынша Аяз атаны құрастыруды үйрету
қағазбен жұмыс жасау іскерліктерін
жетілдіру қыс мезгілінің ерекшеліктерін атап
өту арқылы балалардың жаңа жылдық
мереке жайлы білімдерін толықтыру
шығармашылық қиял ой өрістерін кеңейту
логикалық ойлау қабілеттерін дамыту

Музыка
Тақырыбы Жаңа жыл келді
Мақсаты балалардың əнді көтеріңкі көңіл күйде
эмоционалды орындай білуге музыкадағы
контрастық бөлімдерді ажыратып биді əуеніне
ырғағына сай орындай білу қабілеттерін
жетілдіру музыка ырғағын сипатын сезіне
білуге ынталандыру түйсігін дамыту

Өзін өзі тану
Тақырыбы Жаңа жыл жаңа нұр
Мақсаты Қамқорлық ұғымының маңызын
түсіндіру Үй жануарларына қамқорлық көрсету
туралы түсінік беру Үй жануарларымен жағымды
қарым қатынас дағдыларын дамыту
Жануарларға қамқорлықпен қарауға тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бағытты өзгертіп жүру
Мақсаты балалардың сапта бірінің артынан
бірі арақашықтықты сақтап бағытты өзгертіп
жүгіре білу қабілеттерін бекіту қатарынан
тізіліп сапқа тұрып бірінші екінші болып санау
жүргізу жəне нөмірлер бойынша топқа бірігу
гимнастикалық орындықта етпетінен екі
қолымен тартылып еңбектеу арқаннан
жіптен секіру кезінде тез жəне екпінмен

қарғу қабілеттерін шыңдау шымырлыққа
алғырлыққа ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Одежда обувь головные уборы
Подготовка к Новому году Геометрические
тела
Мақсаты Развивать представления детей о
прадзнике Новый год расширять знания о
сезоных лета и зимы и комплектов одежду
головных уборов и обуви для данных
сезоном закреплять понятия об одежде для
мальчиков и для девочек закреплять знания
о содержании и героях известных сказок
углублять знания о геометрических телах и
предметах окружающего мира развивать
представление о природосообразности
жизни человека Развивать умения отвечать
на русском языке на вопросы по теме Нового
года упражнять в артикуляции слов со
звуками Х Ы Ш Ч во время
пропевания песенки о новогодних игрушках
Воспитывать дружелюбие
организованность позитивное отношение к
миру любовь к сказкам

Жаратылыстану
Тақырыбы Көрікті шырша
Мақсаты балалардың жаңа жылдық
мерекелер дəстүрлері туралы түсініктерін
тиянақтау нысандар сезілетін естілетін
материалдарды ажырата білуді үйрету
сөйлеуді зейінді есте сақтау қабілетін
дамыту дəстүрлі мерекелерге деген
сүйіспеншілігін тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Қылқаны қалың шырша
Мақсаты балаларға мерекелі шырша бейнесін
қылқаламды борды жəне саусақты белгілі
қолданып салу техникасын игерту шырша
бұталарының жеке қабаттарын салуда
үшбұрышпішінінің нобайын сақтауға үйрету
сурет салуда шырша қылқандарының
структурасын көрсетуге машықтау қыс
мезгіліне байланысты мерекелер жөнінде
ұғымдарды тиянақтау қолдың ұсақ
моторикасын қағаз бетін бағдарлау зейінін
дамыту экологиялық тəрбие негіздеріне баулу

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Үй жануарларына байланысты
жаңа лексикалық бірліктерін беру Жаңа
əрпімен таныстыру Тыңдау сөйлеу жазу
есте сақтау қабілеттерін дамыту
Фонетикалық дағдыларды жетілдіру Үй
жануарларының мекен ету ортасы
қоректенуі туралы түсінік беру Үй
жануарларына сүйіспеншілікке тəрбиелеу

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Көрікті шырша Жалғасы
Мақсаты қыс мезгіліндегі мерекелер жайлы
білімдерін кеңейту шырша туралы білімдерін
толықтыру табиғатта өзін ұстаудың
қарапайым ережесін қалыптастыру сурет
бойынша əңгіме құрастыру арқылы ойлау
қабілеттерін тілін дамыту өсімдіктер
əлеміне сүйіспеншілікке тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Үшбұрыштан шыршаны
жапсырамыз
Мақсаты балаларды қағаз бетіндегі жаңа
жылдық шырша сұлбасының ішіне біртекті етіп
ұшбұрыштарды жапсыруға шаршыны бұрып
тең ортасынан бүктеу арқылы диагональ
бойымен қиып үшбұрыш пішіндерді шығаруға
үйрету кеңістікті бағдарлай қабілеттерін
жетілдіру қол саусақ моторикасын дамыту
жаңа жылдық көңіл күй сыйлауға достыққа
тəрбиелеу

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

Мүсіндеу
Тақырыбы Жақында Жаңа жыл
Мақсаты балаларды мүсіндеудің əртүрлі
əдістерін пайдалана отырып сазбалшықтан
жаңа жылдық ойыншықтарды мүсіндеуді
үйрету жаңа жыл мерекесі туралы білімдерін
арттырып жылдың осы мерекеден
басталатынын түсіндіру бала саусақтары
бұлшық еттерінің дамуын негізгі мүсіндеу іс
əрекетінің дұрыс жасалуы арқылы дамыту
жаңа жыл мерекесін балалар сағына күтетіні
белгілі қиялдау армандай білуге тəрбиелеу

Вариативті компонент Сауат ашу негіздері
Тақырыбы
Мақсаты

Жаңа жылдық сыйлықтар Новогодние подарки апта



Мақсаты Балалардың көптен күткен қуанышқа толы ең ғажайып мерекелердің бірі жаңа жыл туралы түсініктерін жетілдіру Жаңа жылды қарсы алу аяз ата мен ақша қардың келуі жаңа жылдық сыйлықтар мен ертегілер əндер мен билер арқылы
мерекелік көңіл күй сыйлау

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Орнынан қос аяқтап қарғып
секіру
Мақсаты балаларды орнынан қос аяқтап
қарғып см биікке секіріп шығуға үйрету
қатарынан тізіліп сапқа тұрып бірінші екінші
болып санау жүргізу жəне нөмірлер бойынша
топқа бірігу дағдыларын жетілдіру
гимнастикалық қабырғаның
тақтайшаларынан ұстап ажырамай
өрмелеуге жаттықтыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Шырша
Мақсаты Жаңа жыл мерекесі туралы
білімдерін артырып Жаңа жыл менің
сүйікті мерекем атты əңгімені оқып беру
арқылы балалардың ойларын дамыту жаңа
жыл мерекесін балалар сағына күтетіні
белгілі қиялдау армандай білуге тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Сыйлықтарды қалай үлестіреді
Мақсаты балалардың бірден сегізге дейінгі
сандардың жəне олардың құрамы жөніндегі
білімдерін пысықтау саны сегіз шыршалар
кескіндерінің биіктігін көз өлшемі жəне
қатарға тізбектеу арқылы салыстыру
біліктерін жетілдіру кеңістік ұғымдарын
бекіту ұсақ заттарды бірнеше сенсорлық
эталоны пішіні түсі шамасы арқылы
ажыратуда жаттықтыру бақылауға үйрету
тиянақтылыққа зеректікке тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Аяз ата
Мақсаты балалардың əнге қызығушылығын
мен ықыласын ояту əнді көтеріңкі көңіл күйде
эмоционалды қабылдай білуге үйрету музыка
əуенімен бірге би қимылдарын орындауда
ептілікке дəлдікке жəне музыкадағы контрастық
бөлімдерді ажырата білу қабілетін арттыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Достық əлемі
Мақсаты Қамқорлық ұғымының маңызын
түсіндіру Үй жануарларына қамқорлық көрсету
туралы түсінік беру Үй жануарларымен жағымды
қарым қатынас дағдыларын дамыту
Жануарларға қамқорлықпен қарауға тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Биікке секіріп шығу
Мақсаты балаларды орнынан қос аяқтап
қарғып см биікке секіруге дағдыландыру
қатарынан тізіліп сапқа тұрып бірінші екінші
болып санау жүргізу жəне нөмірлер бойынша
топқа бірігу қабілетін пысықтау
гимнастикалық қабырғаның
тақтайшаларынан ұстап ажырамай өрмелей
білу қабілетін жетілдіру шымыр иілгіш зерек
болуға ынтыландыру

Көркем əдебиет
Тақырыбы Кел жаттайық А Асылбеков
Жаңа жыл
Мақсаты Қыс мезгілі туралы білімдерін
жетілдіру Жазушы Қ Толыбаевтың өмірімен
шығармашылығымен таныстыру Оқылған
шығарманың мазмұнын əңгімелеуге диалог
сөздерін мəнеріне келтіре айта білуге үйрету
Есте сақтау ойлау қабілеттерін дамыту
Табиғатты аялауға жануарларға қамқор
болуға тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Ғажайып сыйлықтар
Мақсаты балалардың жаңа жылдық
мерекелер дəстүрлері туралы түсініктерін
тиянақтау нысандар сезілетін естілетін
материалдарды ажырата білуді үйрету
сөйлеуді зейінді есте сақтау қабілетін
дамыту дəстүрлі мерекелерге деген
сүйіспеншілігін тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Щелкунчик балеті
Мақсаты балалардың əнді көтеріңкі көңіл күйде
эмоционалды орындай білуге музыкадағы
контрастық бөлімдерді ажыратып биді əуеннің
сипатына ырғағына сай орындай білу
қабілеттерін жетілдіру музыка ырғағын
сипатын сезіне білуге ынталандыру түйсігін
дамыту

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Дəрумендердің пайдасы
Мақсаты балаларға адам денсаулығына
дəрумендердің тигізер пайдасы туралы
түсіндіру дəрумендер қоры туралы
білімдерін кеңейту құрамында дəрумендері
бар азық түліктерді атай білуге үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Рассказывание по мотивам
сказки В Одоевствкого Мороз Иванович
Необычные загадки
Мақсаты Развивать представления детей о
прадзнике Новый год закреплять понятия об
одежде для мальчиков и для девочек
закреплять знания о содержании и героях
известных сказок Развивать умения
отвечать на русском языке на вопросы по
теме Нового года различать и называть на
русском языке предметы одежды человека в
два сезона зимний летний упражнять в
артикуляции слов со звуками Х Ы Ш Ч
во время пропевания песенки о новогодних
игрушках учить различать и называть
предметы похожие на геометрические тела
развивать коммуникативные навыки
эмоциональность Воспитывать
дружелюбие организованность позитивное
отношение к миру любовь к сказкам

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Ғажайып сыйлықтар
Мақсаты Кітап сарқылмас рухани қазына
дей келе білімнің кітап арқылы берілетін
ұғындыру кітаптың адам өміріндегі маңызы
ғылым мен білімнің пайдасы жайлы түсіндіру
кітапқа деген қызығушылықтарын арттыру
балалардың қағаз туралы түсініктерін бекіту
қағаздың қасиеттерімен таныстыру
балалардың ойлау қабілетін дамыту білімге
деген құштарлығын арттыру кітапты күтіп
ұстауға тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Аяздың қырау оюлары
Мақсаты балаларға мерекелі шырша бейнесін
қылқаламды борды жəне саусақты белгілі
қолданып салу техникасын игерту шырша
бұталарының жеке қабаттарын салуда
үшбұрышпішінінің нобайын сақтауға үйрету
сурет салуда шырша қылқандарының
структурасын көрсетуге машықтау қыс
мезгіліне байланысты мерекелер жөнінде
ұғымдарды тиянақтау қолдың ұсақ
моторикасын қағаз бетін бағдарлау зейінін
дамыту экологиялық тəрбие негіздеріне баулу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Қара жорға биі
Мақсаты балаларды Қара жорға
биінің қимылдарымен таныстыру қимылды
жасау кезінде қол мен аяқ үйлесімділігін
сақтай білуге үйрету музыка мен
қимылдың əуенге сай болуын естен
шығармауын қадағалау

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Үй жануарларына байланысты
жаңа лексикалық бірліктерін беру Жаңа
əрпімен таныстыру Тыңдау сөйлеу жазу
есте сақтау қабілеттерін дамыту
Фонетикалық дағдыларды жетілдіру Үй
жануарларының мекен ету ортасы
қоректенуі туралы түсінік беру Үй
жануарларына сүйіспеншілікке тəрбиелеу

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Көліктер бағыты
Мақсаты балалардың сан құрамы жайында
түсініктерін пысықтау заттарды көлемі
бойынша салыстыруда жаттықтыру
жазықтықты бағдарлау қабілетін жетілдіру

Жапсыру
Тақырыбы Аяз ата келіп қалды
Мақсаты балаларды қағаз бетіндегі жаңа
жылдық шырша сұлбасының ішіне біртекті етіп
ұшбұрыштарды жапсыруға шаршыны бұрып
тең ортасынан бүктеу арқылы диагональ
бойымен қиып үшбұрыш пішіндерді шығаруға
үйрету кеңістікті бағдарлай қабілеттерін
жетілдіру қол саусақ моторикасын дамыту
жаңа жылдық көңіл күй сыйлауға достыққа
тəрбиелеу

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

Мүсіндеу
Тақырыбы Аяз атадан келетін сыйлықтың
қорапшасы
Мақсаты балаларды мүсіндеудің əртүрлі
əдістерін пайдалана отырып сазбалшықтан
жаңа жылдық ойыншықтарды мүсіндеуді
үйрету жаңа жыл мерекесі туралы білімдерін
арттырып жылдың осы мерекеден
басталатынын түсіндіру бала саусақтары
бұлшық еттерінің дамуын негізгі мүсіндеу іс
əрекетінің дұрыс жасалуы арқылы дамыту
жаңа жыл мерекесін балалар сағына күтетіні
белгілі қиялдау армандай білуге тəрбиелеу

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Əдемі пима
Мақсаты балаларды дайын үлгідегі пиманы
əшекейлеуге үйрету бүктеу тəсілі арқылы
əшекейлеу түрлерімен таныстыру əдемі
пиманы жапсыруға деген қызығушылықтарын
арттыру


