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Ғарышқа саяхат Путешествие в космос апта
Мақсаты Балалардың ғарыш əлемі жайлы білімдерін жүйелеу жаңа білімдер беру ғарыш ғаламына деген қызығушылықтарын арттыру қоршаған орта жайлы білімдерін толықтыру

Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Жіп арқылы бір біріне доп
лақтыру
Мақсаты балаларды жіп арқылы бір біріне
бастан асырып доп лақтыруға үйрету бір жағы

см биік еңкіс тақтайдың үстімен құм
салынған қапшаны көкірегіне ұстап жоғары
төмен жүруге жаттықтыру заттардың
арасымен жүру жəне жүгіру жаттығуларын
орындау дағдыларын қалыптастыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Күн мен Ай ертегісі
Мақсаты балаларға Күн мен ай ертегісін
оқып беру сұрақ жауапқа монологтік жəне
диологтік байланыстырып сөйлеуді қосып
мазмұнды сурет бойынша əңгімелеуді
схемаға сүйене отыра заттарды
салыстырырып əңгімелеуін дамыту
балаларды бауырмалдыққа тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Зымыранды ғарышқа ұшыру
амалдарын игерейік
Мақсаты балаларды алыс жəне жақын
орналасқан объектілердің шынайы сипатын
тануға шамасын салыстыруға үйрету
геометриялық пішіндер мен денелерді атап
ажырата білуге жаттықтыру жиын жəне
оның құрамы арасындағы қатынастарды
орната білуді дамыту қағаз бетінде
бағдарлай білу дағдысын бекіту он саны
көлеміндегі сандар қатарын жəне сандар
құрамы жөніндегі білімдері мен біліктерін
дамыту аналитикалық қабілеттерді ұштау
зеректікке тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Айға ұшамын
Мақсаты балалардың əнді тыңдауға деген
қызығушылығын арттыру əннің мазмұнын
əуен арқылы эмоциямен қабылдай білуге
үйрету музыканың көңілді ойнақы сипатын
ажырата білу қабілетін қалыптастыру
алақандарымен баяу ырғақты ұрып əуен
сүйемелдеуімен жұбымен жүре отырып
көңілді билеу дағдысын меңгерту

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Ғарышқа əлемі
Мақсаты балалардың ғарыш əлемі туралы
ұғымдарын кеңейту ғарыш кемесінің
құрылысын сызба арқылы өзге балалармен
бірлесіп жобада іске асыруға үйрету түрлі
жаттығуларға белсенді қатысып ғарыш əлемі
туралы білімдерін толықтыру зияткерлік
шығармашылық қабілеттерін дамыту
ұйымшылдыққа тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бір біріне асырып доп лақтыру
Мақсаты балалардың жіп арқылы бір біріне
бастан асырып допты лақтыру бір жағы см
биік еңкіс тақтайдың үстімен құм салынған
қапшаны көкірегіне ұстап жоғары төмен жүру
қабілеттерін дамыту заттардың арасымен
жүру жəне жүгіру жаттығуларын орындай
білуді жетілдіру мергендікке ептілікке
тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы С Қалиев Тұңғыш қазақ
ғарышкері өлеңін жаттау
Мақсаты Балаларға ғарыш туралы түсінік
беру өлеңнің мазмұнын түсіне білуге
үйрету Қазақ елінің тұңғыш ғарышкерлері
туралы білімдерін кеңейту Балалардың
тілін дамыту Күнделікті өмірмен тығыз
ұштастыра отырып балалардың ой
қиялдарын шарықтату қызығушылығын
арттыру Отанын елін жерін
сүюге тəрбиелеу Ғарышкерлерге деген
қызығушылыққа тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Құрылыс ғаламшары
Мақсаты балаларды құрылыс
материалдары кірпіш арка призма текше
цилиндрды пайдаланып ғарыш кемесін
құрастыруды үйрету ғарышкерлер туралы
білімдерін толықтыру бірінің үстіне бірін
қойып қолмен түзеп отыруға кірпіштің үстіне
арканы арқасына аударып қоюға
текшелерді призманы құламайтындай етіп
екі жағынан цилиндрмен тіреу іскерліктерін
жетілдіру викториналық сұрақтарға жауап
беру арқылы балалардың тəулік бөліктері
он екі айдың атаулары жайлы білімдерін
толықтыру сөздік қорларын дамыту
достыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Ғарышкерлер жыры
Мақсаты балалардың əннің мазмұнын əуен
арқылы эмоциямен қабылдай білу
музыканың көңілді ойнақы сипатын ажырата
білу алақандарымен баяу ырғақты ұрып
əуен сүйемелдеуімен жұбымен жүре отырып
көңілді билей білу дағдыларын жетілдіру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Табиғат жəне адам
Мақсаты Табиғат пен адамның үйлесімділігі
туралы түсініктерін бекіту Табиғат пен
адамның үйлесімділігі туралы түсініктерін
кеңейту Табиғатқа деген қамқор қарым
қатынас дағдысын дамыту
Тазалыққа ізгілікке тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бір біріне асырып доп лақтыруды
пысықтау
Мақсаты балалардың ойын жаттығалар
барысында жіп арқылы бір біріне бастан
асырып доп лақтыру бір жағы см биік еңкіс
тақтайдың үстімен құм салынған қапшаны
көкірегіне ұстап жоғары төмен жүру
қабілеттерін шыңдау өздікке тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Как стать космонавтом
Планеты нашего космоса
Мақсаты Продолжать развивать понятие
детей о космосе познакомить со
словами космодром космонавт
космический напомнить детям о первых

космонавтах познакомить с рассказом о
космосе телескопе закрепить порядковый
счет в пределах десяти Учить детей
внимательно слушать речь на русском
языке упражнять в составлении
предложений по образцу по теме своей
картинки развивать артикуляцию в
процессе говорения слов со
специфичными звуками В Ф
Воспитывать любознательность
организованность

Жаратылыстану
Тақырыбы Жұлдыздар əлемі
Мақсаты балаларға астрономияны ғылымы
туралы түсініктер беру ғарыш ғылымы
ретінде таныстыру ғарыш ғарышкерлер
планеталар жұлдыздар Күн жүйесі деге
ұғымдарды балаларға түсіндіру Күн
жүйесінің планеталарын атай білу
олардың арасынан жер табуды үйрету жеке
болждамды дəлелдеу жəне өз бетінше
қорытынды жасау қабілеттерін
қалыптастыру зейніні есте сақтау ойлау
елестету қабілеттерін дамыту зияткерлікке
шығармашылыққа баулу

Сурет салу
Тақырыбы Біздің ғарышқа саяхатымыз
Мақсаты балаларды ғарышқа саяхат
тақырыбы аясында қарапайым сюжетті
құрастыруға баулу өз қиялдарына ғарыш
кемелері мен денелері ғарышкерлер туралы
түсініктеріне сүйеніп қағаз бетіне жоспарлап
орналастырып салу дағдыларын жетілдіру
Ғарыштар күні туралы білімдерін бекіту ой

қиялын түйсіктер жəне эмоциялар əлемін
дамыту зияткерлікке ұйымшылдыққа
тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты тақырыбындағы жаңа
лексикалық материалмен таныстыру
Тыңдау диалог құру ауызша сөйлеу
дағдыларын дамыту Азық түлік атауларын
атауға жəне жай сөйлемдер құруға
дағдыландыру Тамақтану мəдениетіне
баулу

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Жұлдыздар əлемі
Мақсаты өлі табиғаттың түрлі нысандарын
бақылау балаларға жұлдыздар əлемі
туралы жалпы түсінік беру сурет бойынша
əңгіме құрастыруға үйрету ойлау қабілетін
қызығушылығын арттыру еңбекке деген
құштарлығын ояту үлкендердің еңбегін
сыйлауға тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Зымырайды зымыран
Мақсаты балаларды дайын тіктөртбұрыш
үшбұрыш шеңбер пішінді қағаздар арқылы
зымыранның бейнесін құрастырып жазық
қағаз бетіне желімнің көмегімен жапсыруға
үйрету ғарышкерлер зымыран туралы білім
беру баланың дамуы саусақ қимылдарының
дамуымен тікелей байланысты болғандықтан
жапсырудағы іс əрекетті пайдалану
мақсатында баланың шапшаң ойлауын
жетілдіру кеңістікті бағдарлай білуге
балалардың тілдік нормаларын дамыту
түтікшелердің көмегімен зымыранды ұшыру
арқылы баланың тыныс алуын жақсарту

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Ц Щ Ч дыбыстары жəне
əріптерімен таныстыру
Мақсаты Ц Щ Ч дыбыстарын жəне Ц Щ Ч
əріптерін таныстыру Артикуляция
бойынша дыбысын дұрыс айтуға үйрету
Цц Щщ Чч əріптерін жазылу
таңбаларымен таныстыру жазуға үйрету
Есте сақтау фонемалық есту қабілеттерін
арттыру

Мүсіндеу
Тақырыбы Зымыран ұшар ғарышқа
Мақсаты балаларды есу созу тегістеу
əдістерін қолдана отырып зымыранды
мүсіндеуге үйрету ғарышқа ұшу үшін
зымыранның керектігін айтып арнайы киетін
киім скафандр кию керектігі туралы
мағлұмат беру жер шарындағы алғаш
ғарышқа ұшқан тіршілік иесі ит екендігін айту
ғарышкерлер туралы білімдерін толықтыру
ғарыш əлеміне деген қызығушылықтарын
арттыру аспан əлемінің құпияларын ашып
өз денсаулықтарын қиған ғарышкерлерді
құрметтеп бағалай білуге тəрбиелеу

Вариативті компонент Сауат ашу
негіздері
Тақырыбы Р У дыбысы жəне əрпі
Мақсаты Р У дыбыс əріптер
таңбаларымен таныстыру 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

Жер Ана Родная земля апта
Мақсаты Балаларды Жер біздің ортақ үйіміз өзен көл жəне теңіздер мен мұхиттар таулар орман мен дала туралы түсінік беру Жер ананы сүюге қадірлеуге тəрбиелеу



Оқу қызметінің 
түрі, 
тақырыбы, 
мақсаты.

Дене шынықтыру
Тақырыбы Гимнастикалық бөрене үстінде
жаттығу жасау
Мақсаты балаларды гимнастикалық бөрене
үстінде тепе теңдік сақтай отырып жаттығу
жасауға үйрету қатарда бір біріне қарама
қарсы тұрып құрсауды домалатуға
жаттықтыру заттардың арасымен жүру жəне
жүгіру жаттығуларын орындауға
дағдыландыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Түлкі мен қоян орыс халық
ертегісі
Мақсаты Ертегіні оқу барысында оқиға
желісі мен кейіпкерлерді белгілер арқылы
сызып көрсетіп əр белгінің нені
бейнелейтінін түсіндіру Ертегінің
мазмұнын айтуға сөздерді буынға бөлуді
үйретуді жалғастыру Ауызекі сөйлей білуге
дағдыландыру сұраққа толық жауап беру
қабілеттерін дамыту Балаларды
батырлыққа өжеттілікке бір біріне жақсы
тілек айта білуге тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Үй жануарларының өрістегі
жолдарын салыстырайық
Мақсаты балаларды заттардың шамасын
салыстыруда шартты өлшемді пайдалануға
баула сызғыштың сипатымен таныстыру
қоршаған объектілерді топтастырып қосу
алу жəне тең ету амалдарын есепте
көрсетуге талпындырту бүтінді түсінуге
баулу бөліктен бүтін үлкен ал бөлік
бүтіннен кіші осы білікті сандар құрамында
қолдануға жаттықтыру жыл айлары туралы
түсініктерін қалыптастыру олардың
реттілігін білуді жетілдіру зеректікке
шыдамдылыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Атамекен
Мақсаты балаларды əнді тыңдау кезінде
оның сөздің мағынасын түсіну жəне
музыкалық фрагментті басынан аяғына дейін
мұқият тыңдай білуге жəне музыкалық
аспаптарда ырғақты ойнай білуге үйрету
жоғары жəне төменгі дыбыстарды
ажыратып əн айту дағдыларын
қалыптастыру музыкалық сүйемелдеусіз ре
ля бірінші октавасының диапазонында əн
салуға жаттықтыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Наурыз Жақсылықтың бастауы
Мақсаты Жақсылық Үйлесімділік
құндылықтарының мəнін ашу Наурыз
мерекесінің ерекшелігін түсіндіру Жақсы
қарым қатынастарын дамыту Ұлттық салт
дəстүрді қадірлей білуге тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Тепе теңдікті сақтаймыз
Мақсаты балалардың гимнастикалық бөрене
үстінде тепе теңдікте жаттығу жасай білу
қатарда бір біріне қарама қарсы тұрып
құрсауды домалата білу заттардың арасымен
жүру жүгіру дағдыларын жетілдіру зеректікке
ептілікке табандылыққа тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Менің сүйікті ертегім
Құмырсқа қазақ халық ертегісі

Мақсаты Ертегінің мазмұнын түсіндіру
əңгімелеуге саусақ театры арқылы
сахналауға үйрету Жəндіктердің басты
белгілері мен айырмашылықтарын
түсіндіру Сөздік қорларын молайтып тіл
байлықтарын дамыту Достыққа бірлікке
тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Жер ортақ үйіміз
Мақсаты балаларды табиғаттағы мінез
құлық ережелерімен таныстыру еліміздің
көрікті жерлері туралы түсініктерін кеңейту
табиғаттағы өздерін ұстау ережелерін еске
түсірту далада гүл егу арқылы табиғатқа
қатыстарын сездіру өз істеріне
жауапкершілікпен қарауға баулу тəжірибе
арқылы балалардың қоршаған ортадағы
өсімдіктерге қызығушылығын арттыру
бақылау қасиеттерін дамыту ізгілікке
мейірімділікке білімге құштарлықты
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Атамекен ақ мекен
Мақсаты балалардың əннің сөзі мағынасын
түсіне білу музыкалық фрагментті басынан
аяғына дейін мұқият тыңдай білу музыкалық
аспаптарда ырғақты ойнай білу жоғары
жəне төменгі дыбыстарды ажыратып əн
айта білу қабілеттерін жетілдіру музыкалық
сүйемелдеусіз ре ля бірінші октавасының
диапазонында əн салуға дағдыландыру
музыканы есту қабілетін дамыту

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Қауіпті жануарлар
Мақсаты балаларға қауіпті жануарлар туралы
түсінік беру қауіпті жануарлар түрлерімен
таныстыру жануарлармен байланыс кезінде
қауіпсіздік жəне тазалық ережелерін сақтай
білуге үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Что такое Родина
Рассказывание по мотивам сказки А С
Пушкина Сказка о рыбаке и рыбке
Мақсаты Расширять представления детей
о Родине Қазақстан познакомить с
основным содержанием сказки А С
Пушкина Сказка о рыбаке и рыбке
формировать понятие о возможностях
человека в исполнении своих желания
значении труда познакомить с поговоркой
Много разных стран а Родина одна

Учить выражать мысль о Родине с опорой
на картинки учить внимательно слушать
запоминать последовательность событий
из сказки упражнять в проговаривании
специфических Ы Я Вспитывать
любовь к Родине к сказкам

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Жер ортақ үйіміз
Мақсаты Жер планетасы жəне
ғаламшардағы адамдардың өмірі туралы
түсініктерін қалыптастыру əртүрлі елдер
мен ұлттарға қызығушылық пен құрмет
сезімін ояту балалардың сөздік қорын
кеңейту шығармашылығын дамыту
əлемнің мəдениеттерінің бай алуандығын
құрметтеуге қабылдауға жəне дұрыс
түсінуге тəрбиелеу достыққа тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Түйе
Мақсаты балаларды түйенің пішінін салуға
үйрету трафаретті бастырып жалпы
сұлбасын түйе арқасының үстіне
алтыбұрышты пішінді бастыру техникасын
игерту түйе терісінің белгілі сипатын
көрсетіп пішіні алтыбұрыш көрпешенің
бұрыштарына ортасына өз қалауынша ою
элементтерін салуға бейімдеу көктемде үй
жануарларының жайлауға шығару туралы
білімдерін пысықтау зеректікке үй
жануарларына деген қамқорлық сезіміне
тəрбиелеу
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Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Шоқырақтау адымы
Мақсаты балаларды шоқырақтау адыммен
таныстыру шоқырақтау адымның басқа
адымнан айырмашылығын түсіндіре отырып
дұрыс жасай білуге үйрету музыка мен
қимылдың үйлесімділігін сақтай білуге
дағдыландыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы …
Мақсаты тақырыбындағы жаңа
лексикалық материалмен таныстыруды
жалғастыру Тыңдау жəне сөйлеу
дағдыларын дамыту Тамақтану жəне
сыпайы қарым қатынас құру мəдениетіне
баулу

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Аквариум барлықтарының саны
қанша
Мақсаты балалардың сандар қатары
жайында білімдерін тура жəне кері санау
қабілеттерін пысықтау геометриялық
денелердің қасиеттерін бекіту жазықтықты
бағдарлау қабілеттерін пысықтау

Жапсыру
Тақырыбы Əрі түйе əрі құс болады ол
түйеқұс
Мақсаты балаларды дəстүрлі емес
материал мақта табақшаларынан қағаз
бетіне түйеқұсты жапсыруға үйрету түйеқұс
туралы білім беру қағаз бетінде кеңістікті
бағдарлай алу іскерліктерін жетілдіру мақта
табақшасынан көлемі кішкентай шеңберді
бүтін мақта табақшасын тең ортасынан кесіп
алу жолақтарды кесіп алу іскерліктерін
дамыту оқу қызметіне деген
қызығушылықтарын арттыру өз өздерін
бағалай алу іскерліктерін жетілдіру

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Э Ю Я дыбыстары жəне
əріптерімен таныстыру
Мақсаты Э Ю Я дыбыстарын жəне Э Ю
Я əріптерін таныстыру Артикуляция
бойынша дыбысын дұрыс айтуға үйрету
Ээ Юю Яя əріптерін жазылу
таңбаларымен таныстыру жазуға үйрету
Есте сақтау фонемалық есту қабілеттерін
арттыру

Мүсіндеу
Тақырыбы Глобус
Мақсаты балаларды ермексазды
домалақтау əдісін қолдана отырып
глобусты мүсіндеуге ермексазды жағу

арқылы құрлықты бейнелеуге үйрету Жер
шарының кішірейтілген бейнесі туралы
біздің Жер ғаламшарында мекен ететініміз
жайлы түсініктерін қалыптастыру глобус
туралы мағлұмат беру Күн жүйесін айналып
тұратын ғаламшарлар жайлы білімдерін
жетілдіру ермексазды жағу арқылы
глобустағы құрлықтарды бейнелеу
ермексазбен жұмыс барысында қол саусақ
моторикаларын дамыту

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Ғаламшар
Мақсаты балалардың ғаламшар туралы
білімдерін кеңейту түрлі түсті ермексаздан
ғаламшар жасауға үйрету жапсыруға деген
қызығушылықтары мен жағымды қарым
қатынасын қалыптастыру

Көктемгі ағаштар Весенние деревья апта
Мақсаты Көктемнің келуімен табиғатта болатын өзгерістер туралы түсініктерін кеңейту туған өлкесінің табиғатына өсімдіктер əлемін зерттеуге қызығушылық тудыру білуге құмарлықты байқағыштықты дамыту
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Дене шынықтыру
Тақырыбы Қолды алға артқа сермеп құм
толтырылған қапшықты лақтыру

Мақсаты балаларды қолды алға артқа сермей
отырып құм толтырылған қапшықты
нысананың ортасына лақтыруға үйрету бір
орында тұрып жəне қозғалыс барысында сапқа
тұру түрлерін сапта түзу жүру түрлерін
орындауға дағдыландыру қолын басына
қойып гимнастикалық орындықтың үстінде
аяқтың ұшымен жүруге жаттықтыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Б Соқпақбаев Ағаштар неге
ашуланды
Мақсаты балаларға Ағаштар неге
ашуланды ертегісін оқып беру сұрақ
жауапқа монологтік жəне диологтік
байланыстырып сөйлеуді қосып мазмұнды
сурет бойынша əңгімелеуді схемаға
сүйене отыра заттарды салыстырырып
əңгімелеуін дамыту балаларды тез
ашуланбауға бір бірлерін сыйлауға
тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Баубақшаның ағаштарына суды
қалай жеткіземіз
Мақсаты балалардың заттар топтамаларын
салыстыруда кем артық тең белгілерін
пайдалана білуге үйрету заттарды биіктігі
шамасы бойынша салыстыру даңдыларын
жетілдіру белгілі бір бағытта келе жатып
белгі бойынша бағытын өзгерте білуін
қалыптастыру қағаз бетінде бағдарлай білу
дағдысын бекіту табандылыққа
тиянақтылыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Көгілдір көктем
Мақсаты балаларды түрлі қарқындағы
музыканы тыңдауға жəне музыкалық
шығарманы эмоциямен қабылдауға үйрету
дыбыстарды биіктігіне қарай ажырату жəне
əуеннің басталуы мен аяқталуына мəн беру
дағдыларын қалыптастыру жұптаса отырып
би қимылдарын орындауға дағдыландыру

Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы Ағаштар табиғат жəне адам
Мақсаты балалардың ағаштың табиғатқа
жəне адамның тіршілігіне қосатын үлесі
туралы түсініктерін жетілдіру түрлі зияткерлік
тəжірибелік жəне шығармашылық əрекеттерге
араластырып ағаштан жасалатын өнімдерді
пайдалану біліктерін арттыру орманды жəне
басқа табиғат объектілерін аялау амалдарын
игерту экологиялық мəдениетке тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Тепе теңдікті сақтап құм
толтырылған қапшықты лақтыру
Мақсаты балаларды қолды алға артқа
сермеп құм толтырылған қапшықты
нысананың ортасына лақтыруға жаттықтыру
бір орында тұрып жəне қозғалыс барысында
сапқа тұру түрлерін сапта түзу жүру түрлерін
пысықтау қолын басына қойып
гимнастикалық орындықтың үстінде аяқтың
ұшымен жүруді желітдіру ептілікке зеректікке
тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Көктем сəні
Мақсаты Ертегінің желісін кейіпкерлерін
мазмұнын түсіну Ертегіні баяндауда өз
ойларын алдымен ұштастыруға баулу
ертегіге деген қызығушылықтарын
арттыру көктемде табиғаттың əсемдігін
сезіне білуге үйрету

Құрастыру
Тақырыбы Ақ қайың
Мақсаты балаларды қатырма қағаздан
ағаштың діңі мен ұшар басын қиып алып
майлықтарды жырту умаждау əдістерін
пайдаланып домалақ етіп ағаштың ұшар
басына жапсыруға желіммен ағаш
бөліктерін бір біріне жапсырып қайың
ағашын құрастыруға үйрету дəстүрлі емес
өнердің түрлерімен жұмыс жасау
іскерліктерін дамыту балаларды табиғат
жер байлығы адамның табиғатсыз күні
жоқ мақал мəтелдерінің мағыналарын
түсіндіріп көктемгі ағаштардың түрлері
жайлы білімдерін кеңейту табиғаттың
əсемдігін сезе білуге тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Көктем келді көңілді
Мақсаты балалардың түрлі қарқындағы
музыканы тыңдауға музыкалық шығарманы
эмоциямен қабылдауға дыбыстарды
биіктігіне қарай ажыратып əуеннің басталуы
мен аяқталуына мəн бере білу қабілеттерін
жетілдіру жұптаса отырып би қимылдарын
орындауға ынталандыру үйлесімділікке
ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Өзін өзі тану
Тақырыбы Мен Отанымды сүйемін
Мақсаты Отан құндылығы туралы
түсініктерін кеңейту Отан туралы түсініктерін
кеңейту Патриоттық сезімдерін дамыту
Отанын сүюге тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Құм толтырылған қапшықты
лақтыруды пысықтау
Мақсаты балалардың құм қапшықтарын
нысанаға лақтыра білу гимнастикалық
орындықтың үстінде аяқтың ұшымен жүре білу
бір орында қозғалыста сапқа тізілу
қабілеттерін шыңдау ептілікке зеректікке
ұйымшылдыққа тəрбиелеу

Орыс тілі
Тақырыбы Чтение сказки Как коза
избушку построила Виды деревьев
Мақсаты Продолжать развивать
представления детей о видах деревьев и
кустарников познакомить с содержанием
сказки Как коза избушку
построила знакомить с особенностями
языка в сказках и хороводных русского
народного танца Учить детей
воспринимать русскую речь с ее
оборотами в народных сказках
внимательно слушать сказку Как коза
избушку построила упражнять в
согласовании движении с ритмом строк в
песенке о березе Воспитывать
любознавательность внимательность
бережное отношение к природе

Жаратылыстану
Тақырыбы Көктемгі ағаштар
Мақсаты балалардың көктемдегі
маусымдық өзгерістер туралы білімдерін
бекіту ағаштардың бүршік жаруы туралы
ақпаратты өздігінен толықтыруға
машықтандыру қарапайым дербес тəжірибе
іс əрекеттерін ұйымдастыру арқылы
балалардың ағаш қасиеттері туралы
түсініктерін жетілдіру құрдастарымен
достық қарым қатынастарын бірлесіп еңбек
етуге тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Інжугүлдер
Мақсаты балаларды қылқалам мен мақта
таяқшасымен салу техникаларын үйлесімді
пайдалану іскерлігін ұштау көктем гүлі
інжугүлдің құрылым жəне түс ерекшеліктерін
байқап қағаз бетінде көрсете білу қараңғы
жасыл түсті араластырып жасау тəсіліне
үйрету көктем мезгілінде жасыл шөп пен
жапырақтардың шығуы туралы ұғымдарын
жетілдіру зейінді ой қиялды дамыту
достыққа тəрбиелеу
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Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты Жаңа тақырып арқылы балаларға
жаңа сөздермен сөйлем құрастыруға
үйрету Жаңа сөздер арқылы балаларға
ойлау есте сақтау сөйлесу дағдыларын
қалыптастыру

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Көктемгі ағаштар
Мақсаты ағаштар туралы білімдерін
кеңейту ағаштарды ажырата білуге үйрету
ағаштардың маңызы туралы білімдерін
кеңейту көктем мезгілінің ерекшеліктері
туралы білімдерін толықтыру сөздік қорын
ойлауын дамыту ағаштарды қорғауға деген
құштарлықтарын ояту өсімдіктер əлеміне
сүйіспеншілікке тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Гүлденген ағаштар
Мақсаты балаларды қызғылт түсті жазық
қағаз бетіне ағаш дайындамасын тігінен
орналастырып ақ түсті майлықтарды екіге
төртке бөліп жырту умаждау арқылы
ағаштың ұшар басына жапсыруға
үйрету көктем мезгілі келісімен табиғат
оянып ормандағы ағаштардың гүлдеп
бүршік атулары жайлы білім беру
ағаштардың адамға тигізер пайдасы
ағаштан алатын байлығымыз туралы
түсіндіру майлықты жырту жəне умаждау
кезінде балалардың қол саусақ
моторикаларын дамыту қағаз бетінде
кеңістікті дұрыс бағдарлай білу іскерліктерін
жетілдіру

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Ъ Ь дыбыстары жəне
əріптерімен таныстыру
Мақсаты Оқушыларды ъ белгісімен
таныстыру оның дыбысталмайтынын
түсіндіру ъ белгісі бар сөздерді дұрыс
оқуға жəне жазуға есте сақтауға дыбыстық
талдау жасауға үйрету Оқушылардың
ойлау есте сақтау сауатты сөйлеу
мəнерлеп оқу қабілеттерін дамыту сөздік
қорларын молайту Тазалыққа
ұқыптылыққа тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Көктем көркі
Мақсаты балаларды ашық жəне қою түсті
жасыл түсті ермексаздарды қосу арқылы
ағаштың ұшар басын жасап мүсіндеудің
шиыршықтау əдісін пайдалана отырып ағаш
жапырақтарын жасау арқылы ағашты
мүсіндеуге үйрету қырнауышпен жұмыс
жасау іскерліктерін жетілдіру көктем
мезгілінің басқа мезгілдерден ерекшеліктерін
айта отырып көктемде бүршік жаратын
ағаштар туралы түсіндіру балалардың
саусақ моторикасын дамытып тілдік
қорларын байытуға үлес қосу көктемде
даланың жайқалып кететініне
ерекшеліктеріне қызығушылықпен қарауға
тəрбиелеу

Вариативті компонент Сауат ашу
негіздері
Тақырыбы Ф Х Һ Ц дыбыстары жəне
əріптері
Мақсаты Ф Х Ц Щ Ч дыбыстарын жəне Ф
Х Ц Щ Ч əріптерін таныстыру
Артикуляция бойынша дыбысын дұрыс
айтуға үйрету Фф Хх Цц Щщ Чч
əріптерін жазылу таңбаларымен
таныстыру жазуға үйрету Есте сақтау
фонемалық есту қабілеттерін арттыру

Бір шаңырақ астында Под небом единым апта
Мақсаты Қазақстанда тұратын барлық халықтарды құрметтеуге тəрбиелеу олардың салт дəстүрлеріне ұлттық құндылықтарына халықтар бірлігі тəуелсіз еліміздің басты игілігі екендігі туралы түсінік қалыптастыру
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Дене шынықтыру
Тақырыбы Бір аяқты серпу арқылы
орындыққа қарғып шығу
Мақсаты балаларды бірнеше қадам аттап
барып бір аяқты серпу арқылы орындыққа
қарғып шығуға үйрету бір орында тұрып жəне
қозғалыс барысында сапқа тұру түрлерін
сапта түзу жүру түрлерін орындауға
жаттықтыру қысқа секіртпелермен бір орында
тұрып жəне м қашықтыққа жылжи отырып
секіру жаттығуларын жасауға дағдыландыру

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы мамыр Қазақстан
халықтарының бірлігі күні
Мақсаты мамыр Қазақстан
халықтарының бірлігі күні екенін балаларға
оқып беру арқылы түсіндіру сұрақ жауап
ұйымдастырып балалардың тілдік
нормаларын пайдалана отырып дұрыс
сөйлеуді дамыту балаларды достыққа
татулыққа басқа ұлттарға достықтарын
арттырып тəрбиелеу

Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Достық үйнің құрылысы
Мақсаты балаларды түрлі оқиғалар мен
ертегілер мысалында жəне іс тəжірибеде
тұтас бөлікті тең екі жəне төртке бөлу
тəсіліне үйрету шынайы құрылыстар мен
сызбаларды тұтас бөлік көріп құрамындағы
ұсақ бөліктерді ажыратын сан құрамын
көрсетуге дағдыландыру бойындағы
білімдері мен дағдыларын
шығармашылықта көрсете білуге баулу
адамның өміріндегі құбылыстарды
математикалық заңдылықтармен
сəйкестендіруге үйрету зияткерлікке
шығармашылыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Біз бақытты баламыз
Мақсаты балаларды еліміз туралы
шығарманың мазмұнын тереңірек түсініп
соңына дейін тыңдай білуге жəне
шығарманың бөлімдерін ажырата білуге
үйрету қимылды музыкамен сəйкестендіру
жəне музыканың екінші бөлігінде қимылды
өзгертіп əуенмен орындай білу дағдыларын
жетілдіру музыкалық аспаптық оркестрлық
ұжымда қарапайым ырғақты суретті өздігінен
орындауға қызығушылығын тудыру

Өзін өзі тану
Тақырыбы Ризамыз саған Өзін өзі тану
əлемі
Мақсаты Өзін өзі тану сабақтарынан алған
білім дерін бекіту Өзін өзі тану
сабақтарында алған білімдерін іскерліктерін
қорытындылау Балалар бойындағы жақсы
қасиеттерін дамытуға ықпал ету
Адамгершілікке тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Бір аяқты серпу арқылы
орындыққа қарғып шығуды пысықтау
Мақсаты балаларды бірнеше қадам аттап
барып бір аяқты серпу арқылы орындыққа
қарғып шығуға қысқа секіртпелермен бір
орында тұрып жəне м қашықтыққа жылжи
отырып секіруге дағдыландыру бір орында
тұрып жəне қозғалыс барысында сапқа тұру
қабілеттерін жетілдіру шымырлыққа ептілікке
зеректікке тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Мақта қыз бен мысық Ы
Алтынсарин сахналау мəнерлеп оқу
Мақсаты педагог Ы Алтынсарын туралы
оның шығармашылығы туралы білімдерін
жетілдіру Шығарманы оқу арқылы түсінуге
үйрету Оқылған шығарманы əңгімелеуге
диалогты сөздерді мəнеріне келтіре айта
білуге үйрету Есте сақтау қабілеттерін
қалыптастыру Адамгершілікке тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Тірі жəне өлі табиғат
Мақсаты тірі жəне өлі табиғат туралы
білімдерін кеңейту қойылған сұрақтың
дұрыс жауабын табуға үйрету
қызығушылығын есте сақтау қабілеттерін
шығармашылық қиялын дамыту адамның
табиғатпен байланысын жəне өзара əрекетін
анықтау табиғатқа қамқорлық қатынасты
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Бақытты балалық шақ
Мақсаты балаларды қимылды музыкамен
сəйкестендіру жəне музыканың екінші
бөлігінде қимылды өзгертіп əуенмен
орындай білу дағдыларын дамыта отырып
музыкалық аспаптық оркестрлық ұжымда
қарапайым ырғақты суретті өздігінен
орындау іскерліктерін жетілдіру

Қауіпсіз мінез құлық негіздері
Тақырыбы Қауіпті жəндіктер
Мақсаты балаларға қауіпті жəндіктер туралы
түсінік беру табиғатта кездесетін қауіпті жəндік
түрлерімен таныстыру қауіпті жəндіктерден
сақтану шараларын білуге үйрету

Орыс тілі
Тақырыбы Рассказывание истории
Вместе не так страшно Что какое

дружба
Мақсаты продолжать формировать у
детей понятие дружба уточнять
представления о хороших поступках
которые составлют понятие о дружбе
познакомить с художественным текстом
Вместе не так страшно по мотивам

рассказа А Иванова Как Хомка страшные
истории рассказывал продолжать
развивать понятие о дружбе народов в
Казахстане Учить внимательно слушать
историю на русском языке о дружбе хомяка
и суслика по мотивам рассказа А Иванова
Как Хомка страшные истории

рассказывал учить запоминать сюжет
понимать смысл поступков героев

Вариативті компонент Жас зерттеуші
Тақырыбы Тірі жəне өлі табиғат
Мақсаты тірі жəне өлі табиғат туралы
білімдерін кеңейту қойылған сұрақтың
дұрыс жауабын табуға үйрету
қызығушылығын есте сақтау қабілеттерін
шығармашылық қиялын дамыту адамның
табиғатпен байланысын жəне өзара əрекетін
анықтау табиғатқа қамқорлық қатынасты
тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Қуыршақтар театрының
кейіпкерлері
Мақсаты балаларды Буратино ертегісі
желісі бойынша сюжеттік суретті салуға
үйрету ертегі кейіпкерлерінің келбеттеріндегі
ерекшеліктерді суретте көрсетуге машықтау
дене пропорцияларын сақтауға баулу
достық ұғымын тиянақтау жамандық пен

жақсылықты араздық пен достықты
ажыратуға тəрбиелеу
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Вариативті компонент Ритмика
Тақырыбы Табиғат ғажайыптары
Мақсаты балаларды əңгімедегі кейіпкердің
қимылдарын өздігінен шығармашылықпен
жасай білуге үйрету басталған қимылдың
жалғасын өз шығармашылығымен аяқтауға
жаттықтыру өз қабілеті мен
шығармашылығына ризашылық сезімін
арттыру

Ағылшын тілі
Тақырыбы
Мақсаты осы тақырып бойынша
балалардың білімін жинақтау жəне
жүйелеу Ауызша сөйлеу дағдыларын
дамытуды жалғастыру Ағылшын тілін
үйренуге қызығушылығын арттыру
Балалардың сөздік қорын сюжеттік рөлдік
ойын мейрамхана үшін қажетті жаңа
сөздер мен сөйлемдермен байыту жəне
бекіту

Вариативті компонент Қарапайым
математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
Тақырыбы Заттардың салмақтарын
салыстырайық
Мақсаты балалардың шартты өлшем
жайындағы түсініктерін пысықтау түрлі
салмақты заттарды шартты өлшем арқылы
салыстыра білу қабілеттерін жетілдіру
зияткерлікке тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Көгершіндер
Мақсаты балаларды түрлі түсті
майлықтарды ұсақтап жыртып алақан Жер
шары көгершіндер трафареттерінің үстіне
жапсыруға ұжым болып жапсырған
бөліктерді төбелік текше үстіне жапсыруға
үйрету Қазақстан халықтарының бірлігі
мерекесі туралы ұлттар достығы туралы
білімдерін кеңейту өзге ұлт өкілдеріне
сыйластықпен қарауға құрметтеуге
тəрбиелеу Бірлік болмай тірлік болмас
мақалы жайлы түсініктерін толықтыру
майлықтарды ұсақтап жырту арқылы
балалардың қол саусақ моторикаларын
шығармашылық қабілеттерін дамыту

Сауат ашу негіздері
Тақырыбы Дыбыстар Дауысты мен
дауыссыз
Мақсаты дыбыс пен дыбыс түрлерін
дауысты дауыссыз дыбыстарды қайталау
Сөзді буынға бөлуді аталған сөзді
қатыстырып сөйлем құрастыруды
қайталату Ойлау қабілеттері мен тіл
байлықтарын дамыту Нанды қастерлеуге
тəрбиелеу

Мүсіндеу
Тақырыбы Шаңырақ ғой киелі
Мақсаты балаларды ермексаз бөліктерін
жұмсартып есу арқылы дөңгелек пішінге
келтіріп шаңырақты мүсіндеуге үйрету
ермексазду есу арқылы балалардың қол
саусақ моторикаларын дамыту киіз үй
құрылымы шаңырақ уық кереге
сықырлауық киіз үй жабдықтары əбдіре
ағаш төсек адалбақан кебеже сандық
алаша жайлы білім беру бір шаңырақтың
астында тұратынымыз жайлы ортақ жұтар
ауамыз бен күніміз жайлы білім бере отырып
достыққа тəрбиелеу

Вариативті компонент Жапсыру
Тақырыбы Шаңырақ
Мақсаты балаларды түрлі түсті қағаздарды
əртүрлі түспен бөліктеп қию арқылы шаңырақ
жасауға үйрету жапсыруға деген
қызығушылықтары мен жағымды қарым
қатынасын қалыптастыру


