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Мақсаты Көктем мезгіліне тəн құбылыстарды бақылап себебін түсіндіруге баулу аналар мерекесіне өздігінен сыйлықтарды жасауға құттықтауды құрастырып айтуға аналарға өзінің жылы лебізін білдіруге ынталандыру анаға əйелге деген құрмет

сезіміне тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Мен елімнің кішкентай
азаматымын
Мақсаты балаларды кедергі заттар
арасымен фитбол домалатуға үйрету сапта
жүріп келе жатып қолға арналған
жаттығуларды жасауға жəне шашырап
жүгіруге жаттықтыру бір бірінен см
қашықтықта орналасқан құрсауларға секіруге
дағдыландыру ерік жəне жылдамдық
сапаларына тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Менің анам
Мақсаты тақырыпқа байланысты əңгіме
құрастыруды үйрету Өлеңді мəнерлеп
айтуға дыбыстарды дұрыс таза айта білуге
дағдыландыру Ойлау қабілеті мен тілдерін
дамыту Ананы сыйлап аялай білуге
тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Құстар мен гүлдер
патшалағындағы қосу жəне алу белгілері
Мақсаты балаларды қосу алу
жəне тең болады белгілерімен
таныстыру қарапайым есептерді
құрастыруда қолдануға үйрету геометриялық
пішіндерді құстардың сыртқы бейнесіне
сəйкестендіріп байқауға жаттықтыру сандар
құрамын түрлі жағдайларда табуға
дағдыландыру он саны көлеміндегі сандар
қатарын құрамын пысықтау жиын жəне оның
құрамы арасындағы қатынастарды орната
білуді дамыту аналар күні жəне
көктемнің алғашқы құбылыстары жөнінде
түсінкітерін бекіту байқағыштыққа
тиянақтылыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Көктем əндері
Мақсаты балаларды көктем туралы əннің
сипатын ажырата білуге үйрету дыбысты
есту жəне əннің сөздік мағынасын түсініп айта
білу қабілетін қалыптастыру музыка əуенімен
ырғақтық қимылдарды үйлесімді жасау
дағдысын жетілдіру əуеннің ырғағына ілесе
отырып музыкалық аспапта шығарманы
ойнай білуге жаттықтыру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Көктем мерекесі
Мақсаты балалардың Халықаралық əйелдер
күні туралы ұғымдарын толықтыру
мерекемен құттықтау түрлерімен таныстырып
құттықтауды өздігінен немесе балалармен
бірлесіп құрастыру амалдарын игерту өз ойын
толық жеткізе білуге үйрету көктем мезгілі
жəне оған тəн құбылыстар жөнінде білімдерін
жалпылау зейінді ойлау қиялдау
қабілеттерін дамыту жақынға деген
сүйіспеншілікке үлкенді құрметтеуге
тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Кедергі заттар арасымен фитбол
домалату
Мақсаты балалардың кедергі заттар
арасымен фитбол домалатуға жаттықтыру
сапта жүріп келе жатып қолға арналған
жаттығуларды жасауға жəне шашырап жүгіре
білу бір бірінен см қашықтықта орналасқан
құрсауларға секіре білу қабілеттерін
жетілдіру жылдамдыққа шымырлыққа
зеректікке тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Ы Алтынсарин Аурудан аяған
күштірек əңгімесін оқу мазмұны бойынша
əңгімелеу
Мақсаты Анаға деген құрмет сезімдерін
тəрбиелеу орын алған жағдайларды
бағалай білуге дағдыландыру Өмірдің
əртүрлі жағдайларында саналы əрекет
жасауға үйрету Өзіне жəне өз күшіне сену
қасиеттерін дамыту Анасына деген құрмет
сезімге тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Жыртқыш құс үкі
Мақсаты балаларды шеңберді екі жақтан
бүктеп тіктөртбұрыштардың бұрыштарын
қиып сопақша пішін шығару шаршыдан
шеңбер шығару іскерліктерін жетілдіре
отырып үкіні құрастыруға үйрету құстар жəне
құстардың түрлері жайлы білімдерін
толықтыру құстардың дауыстарын
ажыратуға қыстайтын жəне жыл құстары
жыртқыш құстар туралы білімдерін
толықтыру шығармашылық қиялы мен
көркемдік талғамын дамыту

Музыка
Тақырыбы Көктем əні керемет
Мақсаты балалардың көктем туралы əннің
сипатын ажыратау білу дыбысты есту жəне
əннің сөздік мағынасын түсініп айта білу
музыка əуенімен ырғақтық қимылдарды
үйлесімді жасай білу əуеннің ырғағына ілесе
отырып музыкалық аспапта шығарманы
ойнай білу қабілеттерін жетілдіру
эстетикалық талғамын дамыту

Өзін өзі тану
Тақырыбы Менің отбасым
Мақсаты Отбасы құндылығының
маңыздылығын ашу Отбасы туралы
түсініктерін кеңейту Отбасына деген жағымды
қарым қатынастарын дамыту Отбасынадеген
сүйспеншілікке тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Фитболмен ойнайық
Мақсаты балаларды фитболды ойнауға
ынталандыру сапта жүріп келе жатып
қолмен жаттығуларды жасау құрсауларға
секіру дағдыларын шыңдау ұйымшылдыққа
зеректікке тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Весенние явления природы
Составление рассказа Мы во двор
пригласили весну
Мақсаты Расширять знания и
представления детей о весенних явлениях
природы продолжать формировать
представления об особенностях поведения
перелетных птиц расширять понятие
женского праздника марта Учить детей
составлять рассказ о весне на русском
языке на основе моделей предложений
учить замечать детали отдельные явления
природы весной обобщать словами
весенния явления природы упражнять в

проговаривании слов женского рода
личного местоимения она развивать
артикуляцию слов скворцы дворцы
упражнять в заучивании поздравлении для
мамы весне развивать чувство
прекрасного любовь маме

Жаратылыстану
Тақырыбы Құстар ұшып келгенде
Мақсаты балалардың көктем мезгілінде
қоныс аударатын құстар туралы түсініктерді
нақтылау жəне кеңейту қоныс аударатын
құстардың көктем мезгіліндегі тіршілігі туралы
білімді жалпылау құстардың дыбыстық
сигналдары ұялардың түрлері жəне олардың
орналасуы туралы ақпарат беру құстардың
өміріне қызығушылықты дамыту балалардың
сөйлеуінде зат есімдерді сын есімдерді
етістіктерді қолдануды жандандыру туған
табиғатқа деген сүйіспеншілік сезімін
тəрбиелеу құстарға ұқыпты қарауға баулу

Сурет салу
Тақырыбы Анамның портреті
Мақсаты балаларды ананың портреті салуға
үйрету екі көз мұрын ауыз сияқты бет
мүшелерін мөлшерлеп адамның бетін салу
техникасын игерту əрбір адамның ананың
беттерінде ерекшіліктерді мөлшерін түсін
байқауға үйрету шаш үлгісінің адамның
келбетіне ерекшілікті беретіні туралы
түсіндіру портретті қағаздың толық бетіне
салуға баулу эмоциялар мен түйсіктер əлемін
дамыту байқағыштыққа анаға деген
сүйіспеншілігін тəрбиелеу

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Көктем мезгіліне байланысты
жаңа бірліктермен танысу Жаңа
əрпімен жəне осы əріптен басталатын
сөздермен танысу Тыңдау сөйлеу жазу
сөзді түсіну диалог құру есте сақтау
қабілеттері мен дағдыларын дамыту
Табиғат ерекшеліктері мен өзгерістерін
бақылау арқылы тілдерін дамыту табиғатты
аялауға табиғаттың əсемдігін сұлулығын
көре сезе білуге тəрбиелеу

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Құстар ұшып келгенде
Мақсаты балаларға құстардың пайдасы
туралы мағлұмат беру құстардың түрі
тіршілігі туралы білімдерін кеңейту сөздік
қорларын молайтып есте сақтау қабілеттерін
арттыру құстарға қамқор болуға қорғауға
тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Қарлығаш біздің досымыз
Мақсаты балаларды қарлығаш құсының
дайындамаларын қағаз бетіне құрастырып
көктем мезгілінде құстардың жылы жақтан
ұшып келетінін айтып жапсыруға
үйрету геометриялық пішіндер түрлерін жəне
желімдеу техникасы жөнінде білімдерін
толықтыру балалардың саусақтарымен
жұмыс жасауы оның жақсы сөйлеуіне жол
ашатындықтан ұсақ қол моторикасын дамыту
қылқаламды ұстау жазықтықты жəне
кеңістікті бағдарлау мүмкіндіктерін жетілдіру

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Р дыбысы жəне əрпімен
таныстыру
Мақсаты Айтылу ерекшелігіне байланысты
Р дыбысының дауыссыз дыбыс екенін
өздеріне анықтату Рр əрпімен таныстыру
Қызықты тапсырмалар мен ойындар
арқылы қызығушылықтарын арттыру Сурет
бойынша сөйлемдер құратып тіл
байлықтарын ойлау қабілеттерін дамыту
Ұқыптылыққа байқампаздыққа тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Қарлығаштың құйрығы неге
айыр
Мақсаты балаларды Қарлығаштың құйрығы
неге айыр ертегі желісін еске түсіре отырып
мүсінделінген пішін бөліктерін біріктіру
арқылы оларды бір біріне жабыстыру жəне
біріктірілген жерін саусақпен тегістеу арқылы
қарлығашты мүсіндеуге үйрету қарлығаш
құсы туралы мəлімет беру балаларды
созылымды материалмен жұмыстың
қарапайым ережелерін сақтауға тəрбиелеу
мүсіндеу əдістерін пайдалана отырып
балалардың қол саусақ моторикаларын
дамыту



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Вариативті компонент Сауат ашу
негіздері
Тақырыбы И Й дыбыстары жəне
əріптері
Мақсаты Балаларды И Й дыбыстарымен
таныстыру дыбыстық талдау жасауға
үйрету И Й əріптер таңбасын жазуға
сөздерді буынға бөлуге үйрету Сөзден
сөйлем құрастыруға дағдыландыру

Жылғалардан су ақты Бегут талые воды апта
Мақсаты Жыл мезгіліне байланысты табиғатта болатын өзгерістер көктем ерекшеліктері туралы түсініктерді тиянақтау өздігінен бақылауларды зерттеулерді жасауға баулу

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Шелек ұстап жүгіру
Мақсаты балаларды су құйылған шелекті екі
қолына ұстап жүгіруге үйрету шеңбердегі
бағытты өзгертіп кері бағытқа қарай
текшелердің арасымен шашырап жүру жəне
жүгіру жаттығуларын орындау дағдыларын
жетілдіру кегельдердің арасымен төрт
тағандап еңбектеуге жаттықтыру ептілік пен
шыдамдылыққа тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Менің сүйікті ертегім Қотыр
торғай қазақ халық ертегісі
Мақсаты Ертегіні сахналату арқылы тіл
байлықтарын жетілдіру Сөйлесу
барысында сұрақ қойып оған дұрыс жауап
беруге сөздерді орнымен қолдана білуге
жаттықтыру Ертегіні тыңдауға деген
қызығушылықтарын ояту қиялдарын
дамыту жұмбақ шешкізу арқылы ой
өрістерін кеңейту Ақылды болуға əр істі
ойланып істеуге тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Көктем мезгілінің есептері
Мақсаты балаларды шартты өлшем
көмегімен ұзындығы түрлі жолақтарды
салыстыруға сандар құрамы тізбегін
құрастыруға жаттықтыру тең туралы
ұғымдарын қалыптастыру қосу алу

жəне тең болады белгілеріін
есептерде пайдалану білігін дамыту саны
белгілі құбылыстарды байқап саны сəйкес
қимылдарды жасай білу дағдысы жетілдіру
мақсатшыл болуға тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Ауылымды сағындым
Мақсаты балаларды қазақи əуенмен
таныстыра отырып музыкаға деген
қызығушылығын арттыру музыкалық
шығармалардағы төмен жəне жоғары
дыбыстарды ажырата білу қабілетін
жетілдіру музыка жетекшісімен ілесе əн айту
қабілетіне жаттықтыру музыка əуенімен бірге
би қимылдарын еркін орындау жəне
музыкалық аспапта ойнау қабілетін
қалыптастыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Менің сүйікті балабақшам
Мақсаты Құрмет пен сүйіспеншілік
сезімдеріне тəрбиелеу Балабақшадағы
сыйластық туралы түсініктерін кеңейту
Ұжымдық қарым қатынас дағдыларын дамыту
Өзара сыйластыққа тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Кегельдер арасымен төрт
тағандап еңбектеу
Мақсаты балаларды су құйылған шелекті екі
қолына ұстап жүгіруге шеңбердегі бағытты
өзгертіп кері бағытқа қарай текшелердің
арасымен шашырап жүруге жүгіруге
кегельдердің арасымен төрт тағандап
еңбектеуге дағдыландыру ептілік пен
шыдамдылыққа тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Əз Наурызым армысың
өлеңді жаттау

Мақсаты Өлеңді оқып үйретіп сөздердің
мағыналарын ашу түсіндіру Мерекелік
көңіл күйлерін көтеру Наурыз туралы өз
ойларын көргендерін баяндауға үйрету
Өлеңді өз ойын қиялымен ұштастыруға
баулу Балаларды табиғаттың əсемдігін
сезіне білуге адамгершілікке имандылыққа
тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Сиқырлы су
Мақсаты балаларды көктемгі табиғат
құбылыстарын бақылай білу қабілеттерін
жетілдіру көктемнің тəн белгілері туралы
білімдерін нақтылау жəне жүйелеу күн
ұлғаяды күн қатты қызады қар ериді мұздан
су қоймалары босатылады шөп өседі
бұталар жасылға айналады гүлдер гүлдейді
жəндіктер пайда болады қоныс аударатын
құстар оралады тұжырым жасау талдау
бақылау дағдыларын ой өрісін зейінін
дамыту бақылағыштыққа зияткерлікке
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Менің сүйікті ауылым
Мақсаты балалардың музыкалық
шығармалардағы төмен жəне жоғары
дыбыстарды ажырата білу музыка
жетекшісімен ілесе əн айту музыка əуенімен
бірге би қимылдарын еркін орындау жəне
музыкалық аспапта ойнау қабілеттерін
жетілдіру қазақи əуенге деген
қызығушылығын арттыру туған елге
сүйіспеншілік сезімін тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Көшедегі бейтаныс адамдар
Мақсаты балаларға көшедегі бейтаныс
адамдармен тілдесу ережелерін үйрету
көшеде бейтаныс адаммен жүрудің қауіптілігі
туралы түсінік беру таныс емес адаммен өзін
өзі ұстау ережелерін білуге дағдыландыру

Орыс тілі
Тақырыбы Чтение стихотворения Цветок
подснежник Таяние снега
Мақсаты Расширять знания детей
природных явлениях весной познакомить
детей со стихотворением Цветок
подснежник познакомить с пословицей В
марте вода в апреле трава развивать
представления о взаимосвязях в природе о
значении талой воды в жизни растений
животных и человека Учить детей
внимательно слушать стихотворные строки
о подснежнике проговаривать
стихотворение опираясь на мнемотаблицы
передавая выразительность в словах и в
движениях воспитывать
наблюдательность любовь к природе

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Сиқырлы су
Мақсаты жер бетіндегі барлық тіршілік
иелеріне судың маңызы туралы түсініктерін
қалыптастыру балаларды судың
қасиеттерімен таныстыру судың қасиеттерін
бақылау жүргізу арқылы түсіндіру сана
сезімін ақыл ойларын зейінін көру есту
қабылдау қабілеттерін дамыту өлі табиғатқа
деген сүйіспеншілікке табиғатты қорғауға
тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Қарлығаштың құйрығы неге
айыр
Мақсаты балаларды тірек ілмек сызығы жəне
доғалы сызық негізінде қарлығаштың бейнесін
сау техникасына игерту кең далада аспанда
биік ұшқан қарлығаштың бейнесін үйлесімді
орналастырып көктемгі дала пейзажын
салуға үйрету зейінін көзбен мөлшерлеу
қағаз бетін бағдарлау қабілетін дамыту
көктемгі мезгілге тəн құбылыстарға
байқағыштығын тəрбиелеу

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Галоп биі
Мақсаты балаларды галоп биінің адымымен
таныстыру жұппен бүйірлік қадам жасау
кезінде қол мен аяқ үйлесімділігін сақтай
білуге үйрету галоп биіндегі қимылды əуенге
сай жасау дағдыларына жаттықтыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жəндіктер тақырыбына
байланысты жаңа лексикалық сөздерін
үйрету Жаңа əрпімен таныстыру Тыңдау
жəне сөйлеу дағдыларын еске сақтау мен
зейін қабілеттерін дамыту Сөздік қорларын
кеңейту Ағылшын тіліне тəн дыбыстарды
дұрыс айта білуін дамыту

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Жануарлардың жұпты мен үштік
топтары
Мақсаты балалардың сан құрамы жайында
жиындарды салыстыру дағдыларын дамыту
кеңістікті бағдарлау қабілеттерін жетілдіру
көктемгі құбылыстарға деген
байқағыштықтарын дамыту

Жапсыру
Тақырыбы Түрлі түсті кемпірқосақ
Мақсаты балаларды қағаз бетіне
кемпірқосақты жапсыру үшін макарондарды
доға тəріздес қисайтып жапсырып түрлі түсті
бояулармен бояуға үйрету кемпірқосақтың
астына мақтадан бұлт жапсыруға үйрету
кемпірқосақ туралы білімдерін толықтыру
макарон өнімдерін жапсыруда балалардың
қол саусақ моторикаларын дамыту
шығармашылыққа тəрбиелеу

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы У дыбысы жəне əрпімен
таныстыру
Мақсаты У дыбысын жəне У əріпін
таныстыру сөздерге дыбыстық талдау
жасауды үйрету Буындарды қысқа сөздерді
оқуға үйрету Сөздік қорларын ойлау
қабілеттерін тілдерін дамыту Ұқыптылыққа
тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Көктем көркі қызғалдақ
Мақсаты балаларды ермексазды
домалақтау басу қырнауышпен кесу жіңішке
тақтайшаға ермексазды жағу арқылы көктемгі
гүл қызғалдақты мүсіндеуге үйрету
қызғалдақ гүлі туралы аңыз айтып
балалардың қызғалдақ гүліне деген
қызығушылықтарын ояту көктемгі гүлдер
түрлерін еске түсіріп көктемгі гүлдер бақбақ
қоңыраугүл жəне қызғалдақ туралы мəлімет
беру мүсіндеу барысында балалардың қол
саусақ моторикаларын дамыту əдемілікке
тиянақтылыққа шығармашылыққа тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Көктемгі шалғын
Мақсаты балаларды ұжымдық коллаж
жұмысымен таныстыру түрлі түсті
қағаздармен əшекейлеу арқылы көктемгі
шалғын жасауға үйрету ұжымдық жапсыруға
деген қызығушылықтары мен жағымды
қарым қатынасын қалыптастыру

Салт дəстүрлер жəне фольклор Казахские народные традиции и обряды апта
Мақсаты Қазақстан Республикасында тұратын қазақ жəне басқа халықтардың мəдениетіне салт дəстүрлеріне тəрбиелеу адамдарға мейірімді жəне сыйластық қатынасын дамыту Наурыз мерекесіне тəн ұғымдарды жетілдіру

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Қамшы ұстап шоқырақтап жүру
Мақсаты балаларды қамшы ұстап
шоқырақтап жүруге жəне аттай шоқырақтап
жүрген кезде ұсақ заттар қолорамалға
түйілген тиындар алып жүруге үйрету бір
бірінен см қашықтықта орналасқан қысқа
арқаншалардан жанымен секіруге
жаттықтыру ерік сапаларына тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Наурыз мерекесі құтты
болсын
Мақсаты балаларға наурыз айында
келетін наурыз мерекесі туралы білімдерін
кеңейту наурыз туралы аңызды оқып
беріп балалардың сұрақ жауап арқылы
тілдерін дамыту наурыз мерекесіне деген
сүйіспеншілікке тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Күн мен түн теңелетін күн
Мақсаты балалардың көктемдегі Наурыз
мейрамына байланысты оқиғаларды күн мен
түн теңелетін тəулік бөліктеріндегі
құбылыстың принципін түсіндіру жыл
мезгілдерінің реттілігі туралы білімдерін
бекіту геометриялық пішіндерге талдау
жасай білуді меңгерту ромб көпбұрыш жəне
үшбұрыштар мен төртбұрыштардың
түрлерімен таныстыру жиын жəне оның
құрамы арасындағы қатынастарды орната
білуді дамыту қазақтың ұлттың ойындары
мен салт дəстүрлері жөнінде түсініктерін
бекіту ұйымшылдыққа зеректікке тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Тұсау кесер
Мақсаты балалардың тұсау кесер əнін
тыңдай отырып оның сипатын түсіне білу
қабілетін арттыру наурыз туралы əнді
үйретуде дыбысты есту қабілетін жəне бидің
элементтерін есте сақтай отырып музыка
əуенімен бірге орындай білу дағдысын
жетілдіру оркестрлық ұжымға деген
қызығушылығын тудыру салт дəстүрлерді
құрметтеуге тəрбиелеу

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Шеберханаға саяхат
Мақсаты балалардың қазақтың төл
қолөнерлері мен кəсіптері туралы ұғымдарды
жетілдіру Наурыз мерекесіне құрылатын киіз
үй құрылысын пысықтау шеберхана жəне
оған қатысты атаулармен таныстыру əрекетті
жобалау арқылы құралдарды қолдану
амалдарын игерту сөйлеу ойлау қабілеттерін
дамыту Наурыз жылдың жыл басы туралы
мəліметті кеңейте түсіп қазақтың салт
дəстүрлерін құрметтеуге тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Затпен жаттығу жасау икемі
Мақсаты балаларды қамшы ұстап
шоқырақтап жүруге аттай шоқырақтап жүрген
кезде ұсақ заттар қолорамалға түйілген
тиындар алып жүруге жаттықтыру бір бірінен

см қашықтықта орналасқан қысқа
арқаншалардан жанымен секіруге
дағдыландыру ептілікке шымырлыққа
тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Бесік жыры
Мақсаты Өлеңді оқып үйретіп сөздердің
мағыналарын ашу түсіндіру Қазақтың салт
дəстүрлерін ұстануға сақтауға үйрету Бесік
жырының маңызын ұғындыру Балалар өз
ойларын пікірлерін еркін айтуға
үйрету Салт дəстүрді құрметтеуге
адамгершілікке мейірімділікке тазалыққа
тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Көшпелі халық баспанасы
Мақсаты балаларды киіз үй бейнеленген
қағаз бетіне түрлі түсті тоқыма жіптерін
қайшымен ұсақтап қиып киіз үйді безендіруге
үйрету киіз үйдің сүйектері құрылымы
шаңырақ кереге уық сықырлауық жайлы
көшпелі халық баспанасы туралы білімдерін
толықтыру əдет ғұрыптар жайлы білімдерін
кеңейте отырып балаларды
қонақжайлылыққа тəрбиелеу балалардың
қайшымен жұмыс жасау іскерліктерін
жетілдіру тоқыма жіптерін қағаз бетіне
жапсыру арқылы қол саусақ моторикаларын
дамыту қара жорға биінің қимылдарын еске
түсіру балалардың денелерін шынықтыру
шапшаңдылыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Əн салайық көңілді
Мақсаты балалардың музыканың сипатын
түсіне білу дыбысты есту қабілетін жəне
бидің элементтерін есте сақтай отырып
музыка əуенімен бірге орындай білу
дағдыларын жетілдіру оркестрлық ұжымда
қарапайым əуенді сүйемелдеуге асппа
арқылы дағдыландыру Наурыз мерекесін
салт дəстүрлерді құрметтеуге тəрбиелеу

Өзін өзі тану
Тақырыбы Табиғат ана
Мақсаты Табиғат құндылығының
маңыздылығы туралы түсінік беру Табиғат
пен адамдар арасындағы байланысты
түсіндіру Табиғатқа деген танымдық
қызығушылықтарын дамыту Табиғатқа
қамқорлықпен қарауға тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Жаттығуға затты таңдаймын
Мақсаты балаларды жаттығуларды жасауға
өздеріне ұнаған заттарды қолдануға
ынталандыру шоқырақтап жүре білу
арқаншалардан жанымен секіре білу
қабілеттерін шыңдау өздікке зеректікке
ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Что такое Наурыз Заучивание
считалки Наурыз коже
Мақсаты Развивать у детей представления
и знания о празднике Наурыз продолжать
знакомить с одной из национальных
традиций суйинши награды за добрую
весть обобщать знания о видах продуктов
казахов молочных мясных мучных по
интеллектиуальной карте продолжать
показать связи между однокоренными
словами исходных от слов молоко
мясо мука Развивать умение

составлять предложения по картине
запоминать считалку о наурыз коже
упражнять в артикуляции в словах со
специфичными Я Ю Ё Воспитывать
любознательность интерес к казахским
народным традициям национальной кухне

Жаратылыстану
Тақырыбы Ағаштан не жасайды
Мақсаты балалардың Қазақстанда қолда
өсірілетін түлік түрлері үй жануарларына
күтім жасау олардың тіршілік қалпы туралы
түсініктерін кеңейту құрдастарымен жəне
ересектермен еркін қарым қатынас
барысында танымдық зерттеушілік іс əрекет
дағдыларын дамыту жануарларға қамқор
көзқарас өзгелерге көмектесуге əзірлік туған
өлкенің табиғатына сүйіспеншілік сезімдерін
тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Алпамыс батыр
Мақсаты балаларды қазақ ертегілердің
белгілі кейіпкері Алпамыс батырдың денесін
салуға үйрету адамның дене пішінін
бөлшектеп салу техникасын игерту
балаларды қағаз бетіне қосымша бейнелерді
толықтырып салуға бейімдеу Наурыз
мейрамы жөнінде түсініктерді кеңейту көзбен
мөлшерлеу қабілетін ой қиялын дамыту
тиянақтылыққа тəрбиелеу қазақтың
ертегілеріне деген сүйіспеншілікті арттыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Су жануарларымен таныстыру
Жаңа əрпімен таныстыру Тыңдау жəне
сөйлеу дағдыларын еске сақтау мен зейін
қабілеттерін дамыту Сөздік қорларын
кеңейту Ағылшын тіліне тəн дыбыстарды
дұрыс айта білуін дамыту

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Ағаштан не жасайды
Мақсаты ұлттық салт дəстүр əдет ғұрып
жайында қарапайым түсінік беру ата
бабаларымыздың кейінгі ұрпаққа мирас еткен
асыл мұрасын қадірлеп қастерлеуге қасиетін
түсінуге баулу балаларға ұлттық ыдыстары
туралы түсінік беру тəжірибе арқылы
ағаштардың қасиеттерін анықтау
балалардың ой қиялының шығармашылық
белсенділігінің дамуына ықпал ету
балаларды еңбекқорлыққа тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Гүлі бар табақша
Мақсаты балаларды түрлі түсті қағазды бүгіп
жапсыру арқылы гүл жасап тіктөртбұрышты
қайшының көмегімен сопақша етіп кесіп
алып қалдық материал бірретік қағаздан
жасалған табақшаның үстіне жапсыруға
үйрету балаларды көлемді жапсырма жасау
іскерліктерін жетілдіру қалдық
материалдарды қоқысқа тастамай оларды
безендіріп əртүрлі жұмыс жасауға
ынталандыру шығармашылық қабілеттерін
дамыту

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Ф дыбысы жəне əрпімен
таныстыру
Мақсаты В дыбысы жəне оның əріп
таңбасымен таныстыра отырып
балалардың ойлау қабілеттерін қиялын
дамыту В дысына сөз сөйлем табуына
назар аудару сөздік қорына мəн беріп
байланыстыра сөйлеуге үйрету

Мүсіндеу
Тақырыбы Кең жайлау жалғыз бесік жас
балаға
Мақсаты балаларды ермексазды
тіткөртбұрыш пішініне келтіру ермексазды
басу жалпайту есу бүгу арқылы бесікті
жасауға үйрету қазақтың бесікке бөлеу тұсау
кесу сүндет той секілді дəстүрлері
жайлы таныстырып білімдерін толықтыру
соның ішінде бесік туралы түсіндіру
дəстүрлерге деген қызығушылықтарын
арттырып сүйіспеншілікпен құрметтеуге
тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Вариативті компонент Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Ы І дыбыстары жəне
əріптері
Мақсаты Ыы жəне І і дыбысы жəне і əріп
таңбасын жазуға үйрету таныстыру Ы мен І
дыбысына байланысты сөздер атап сөйлем
құрастыруға үйрету Буынға бөлуге үйрету
Артикуляция бойынша дұрыс айтуға үйрету

Өнер көзі халықта Народ источник искусства апта
Мақсаты Қазақстан халқының жəне басқа елдердің салт дəстүрімен өнерімен таныстыруды жалғастыру Шығармашылыққа баулу

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Биікке ілінген затқа секіріп қол
тигізу
Мақсаты балаларды см биікке ілінген затқа
таспаға жүгіріп келіп жоғары секіріп қол

тигізуге үйрету үрілген доптардың арасымен
аяқтың ұшымен жүруге жаттықтыру ерік
сапаларын қалыптастыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Қазақ халқының ұлттық
аспаптары
Мақсаты қазақ халқының ұлттық
аспаптарын балаларға түсіндіру түрлі
жолдармен сөзді жасай алуды бекіту жəне
оны белсенді сөйлеу тілінде қолдану
сөйлеу тілінің ақырын жəне қатты
дыбысталуын ажыратуды үйрету берілген
тақырыпқа əңгімені ойдан шығарып
жалғастыруды жəне аяқтауды дамыту
балалардың қазақ халқының аспаптарын
қадірлей білуге тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Сарқытты таратуда есеп бар
Мақсаты балалардың шартты өлшемды
заттырдың шамасын қалыңдығын
салыстыруда пайдалануға үйретуді
жалғастыру геометриялық денелердің негізгі
қасиеттері мен айырмашылығын бекіту
логикалық есептерді құрастыруға
əуестендіру қағаз бетінде бағдарлай білу
дағдысын бекіту тұстастың құрамындағы
ұсақтарды сандар арқылы бекітуге
жаттықтыру достыққа тəртіптілікке
шығармашылыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Домбыраның күмбірі
Мақсаты балаларды домбыраның дауысын
қабылдай білуге жəне домбыраның дыбысын
ажырата білуге үйрету домбырамен
орындалатын музыканың сипатын ұғыну жəне
əуезін ажырата білу қабілеттерін
қалыптастыру музыкалық аспаптық
оркестрлық ұжымда қарапайым ырғақты
өздігінен орындауға қызығушылығын тудыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Табиғат денсаулық мекені
Мақсаты Табиғат Денсаулық
құндылығының туралы түсіндіру Табиғат пен
денсаулықтың өзара үйлесімділігі туралы
түсініктерін кеңейту Денсаулықты сақтау
дағдыларын дамыту Тазалыққа ұқыптылыққа
тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Жүгіріп келіп жоғары секіру
Мақсаты балалардың см биікке ілінген
затқа таспаға жүгіріп келіп жоғары секіріп
қол тигізу дағдыларын жетілдіру
эстафеталарда доптардың арасымен аяқтың
ұшымен жүру жəне тағы басқа жүру
амалдарын шыңдау жылдамдыққа
мақсатшылдыққа ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Домбыра туралы аңыз
Мақсаты Аңыз туарлы түсінік беру Аңызды
оқып мағынасын ашу түсіндіру Сөздік
қорларын молайту Қазақтың ұлттық аспабы
жайлы мағлұмат беру Домбыраны
қастерлеуге үйрету

Жаратылыстану
Тақырыбы Зергерлік бұйымдар
Мақсаты балаларды қазақтың ұлттық
аспаптарымен таныстыру
жалғастыру оларды ажыратып айта білу
қабілеттерін пысықтау ұлттық аспаптардың
əуендерін тыңдатып ажырата білу
дағдыларын қалыптастыру аспаптардың
атауларын айтқыза отырып есте сақтау
қабілеттерін сөздік қорын байытып тілін
дамыту қазақтың ұлттық өнеріне
деген көзқарастарын кеңейту өз дəстүрін
қастерлеуге тəрбиелеу шығармашылығын
дамыту

Музыка
Тақырыбы Қанатынмен самғатшы өнер
мені
Мақсаты балаларды домбыраның дауысын
қабылдай тырып домбырамен орындалатын
музыканың сипатын ұғыну жəне əуезін
ажырата білу қабілеттерін жетілдіру
музыкалық аспаптық оркестрлық ұжымда
қарапайым ырғақты өздігінен орындауға
машықтандыру ұлттық аспаптарға деген
сүйіспеншілік сезімін дамыту



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Табиғи апат
Мақсаты балаларға ауа райының өзгеруіне
байланысты қауіпсіздік ережелерін сақтаудың
маңыздылығын түсіндіру ауа райының
өзгеруіне байланысты апат түрлерімен
таныстыру табиғи апаттық жағдайдан құтылу
шараларын білуге үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Праздник Наурыз
Рассказывание легенда о домбре
Мақсаты Расширять представления детей
о музыкальном инструменте домбра
познакомить с одной из казахских легенд о
домбре формировать представления о
жанре легенда расширять знания об
элементах казахского орнамента объектах
живой и неживой природы Казахстана
Учить детей внимательно слушать легенду
о домбре на русском языке развивать
артикуляцию слов в стихотворении со
специфичными сочетаниями звуков в
словах вьется льется спицы птицы
Воспитывать любовь к устному народному
творчеству предметам народно
прикладного искусства

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Зергерлік бұйымдар
Мақсаты ұлттық қолданбалы өнер туралы
алған түсінігі мен əсерлерін түрлі жолдармен
жеткізу балалардың ұлттық бұйымға деген
қызығушылығын сана сезімін ынта жігерін
арттыру зергерлік бұйымдармен таныстыру
сөздік қорын молайту есте сақтау қабілетін
дамыту өнердің бəрі адам баласына қажет
дүние екендігін түсініп білуге тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Қоржыңды безендірейік
Мақсаты балаларды тіктөртбұрышты пішінді
қағаздың қоржынның бұрыштарына жəне
ортасына симметриялық қошқар мүйіз оюын
құрастыра білуге баулу оюдың оң мен сол
жақтарын бірыңғай салуға талпындырту
қоржын ашу дəстүрі туралы мағлұматтарды
тиянақтау қолдың ұсақ моторикасын қағаз
бетін бағдарлау біліктерін жетілдіру қазақтың
салт дəстүрлеріне қолөнеріне деген
қызығушылығын арттыру еңбексүйгіштікке
тəрбиелеу

Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Қош келдің Наурыз
Мақсаты балаларға Наурыз айының шығыс
халықтарында жыл басы саналатындығы
туралы түсінік беру Наурыздың сінде күн
мен түннің теңелетіндігі жəне күннің ұзарып
түннің қысқаратындығы жайлы білімдерін
кеңейту ұлттық салт дəстүрлерді құрметтеп
оларды мақтан тұтуға тəрбиелеу

Ағылшын тілі
Тақырыбы …
Мақсаты Жаңа лексикалық материалмен
көмекші сөздермен жəне …
сұрағымен таныстыру Мəтінді тыңдау
арқылы түсіну тақырыпқа сəйкес тапсырма
орындау көмекші сөздерін
пайдалана отырып заттардың орналасқан
жерін сипаттау арқылы дағдыларын дамыту

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Тақырыбы Құстардың топтамасын тең
бөліктерге бөлу
Мақсаты балалардың шартты өлшем
жайындағы түсініктерін пысықтау заттарды
шартты өлшем арқылы салыстыра білу
қабілеттерін жетілдіру байқағыштыққа
тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Текемет
Мақсаты балаларды түрлі түсті қағазды тең
ортасынан бүктеп симметрия бойымен
қошқармүйіз оюын кесіп алып оюды

тіктөртбұрыштың бетіне жапсыруға үйрету
қазақтың сəндік қолданбалы өнер
туындылары соның ішінде текемет жəне де
басқа киіз үй жиһаздары туралы білімдерін
толықтыру қошқармүйіз оюын қайшымен
кесіп алу іскерліктерін жетілдіру ою өрнек
туралы білім беру балаларды əртүрлі
ұлттардың ою өрнектерінің арасынан
қазақтың ұлттық ою өрнектерін ажыратып алу
іскерліктерін жетілдіру

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Х Һ дыбыстары жəне
əріптерімен таныстыру
Мақсаты Х Һ дыбысын жəне Хх мен Һһ
əріпін таныстыру Сөз сөйлем жайында
түсініктерін бекіту сөздерге дыбыстық
талдау жасатуды жалғастыру Кеспе
əріптерден жаңа дыбыстарды қатыстырып
сөйлем сөз құрастыру жəне оны талдауға
үйрету Дыбыс пен əріпті ажырата білуге
үйрету

Мүсіндеу
Тақырыбы Көне аспап қобыз
Мақсаты балаларды ермексаздың кесегін
созу ойық жасау арқылы қобызды
сазбалшықтан кішкентай кесек үзіп алып есу
арқылы қобыздың ысқышын мүсіндеуге
үйрету қобыз жəне қобыздың түрлері
қобыздың құрылысы жайлы білімдерін
толықтыру көне аспаптарға деген
қызығушылықтарын ояту көмектесуге қол
ұшын созуға тəрбиелеу ермексазбен жұмыс
жасау іскерліктерін жетілдіру



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Ұлттық кесе
Мақсаты балаларды Папье маше əдісімен
таныстыру газеттен Папье маше əдісі
арқылы жасалған кесені оюлап сəндеуге
үйрету Папье маше əдісіне деген
қызығушылықтарын қалыптастыру


