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Денсаулық Қатынас Таным Шығармашылық Əлеумет

Дене шынықтыру Сөйлеуді дамыту Сенсорика Музыка

Көркем əдебиет Құрастыру Сурет салу
Жаратылыстану Аплликация

Мүсіндеу

Мен жəне қоршаған орта Я и окружающий мир апта
Мақсаты Балаларға қоршаған заттардың қасиеттері жəне бір екі үй жануарларының тіршілік ерекшеліктері жайында алғашқы түсініктері беру қызығушылық тудыру

Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Еңбектеген марғау
Мақсаты балаларды доғадан төрт тағандап
еңбектеп өтуге үйрету доғадан еңбектеп
жəне төрт тағандап еңбектеуде балалардың
қол дене жəне аяқ бұлшық еттерін дамыту
балаларды ептілік пен жылдамдыққа
тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Жануарлар қалай
дыбыстайды
Мақсаты балаларды үй жануарлары
дыбыстайтын дауысты дыбыстарды
буындар құрамында айтуға үйрету
жануарлардың төлдері атауларын жатқа
айтқызу үй жануарлары тіршілігіне
қызығушылықтарын ояту

Сенсорика
Тақырыбы Ыдыстар
Мақсаты балаларды заттардың сенсорлық
эталоны көлемі бойынша салыстыруға
сəйкестендіруге үйрету ыдыстар түрлерінің
бірі табақтарды үш түрлі көлемі бойынша
қатарға тізуге бір бірінің үстіне салуға
олардың көлеміне сай піспенанды печеньені
орналастыру қабілетін жаттықтыру

Музыка
Тақырыбы Қошақан
Мақсаты балалардың музыканы тыңдай
отырып сипатын ажырата білуге үйрету көңілді
музыка əуеніне сай ырғақтық қимылдарды
үйлесімді жасау дағдыларын қалыптастыру
шығармашылық əрекет пен эстетикалық
мəдениетке тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Доғадан еңбектеп өту
Мақсаты балаларды доғадан төрт тағандап
еңбектеп өтуге дағдыландыру ептілік пен
жылдамдыққа тəрбиелеу

Жаратылыстану
Тақырыбы Жіппен ойнаған марғау
Мақсаты мысықтың баласы марғау туралы
түсініктерін қалыптастыру оның қалай
дыбыстайтынын меңгерту үй жануары
марғауға қамқорлық жасауға тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Ала Марғау
Мақсаты балаларды қылқалам жəне бояу
арқылы марғау сұлбасына тіке жатқан
сызықтарды салу техникасына үйрету салынып
шыққан суретті ала марғау деп атауға үйрету
мысықтың тіршілігі туралы түсініктерді
жетілдіру қамқорлыққа тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Марғау ұқсап еңбектеймі
Мақсаты балалардың доғадан төрт
тағандап еңбектеп өте білу қабілеттерін
жетілдіру ойын желісіне белсенді қатысуға
ынталандыру

Мүсіндеу
Тақырыбы Бауырсақ
Мақсаты балалардың дөңгелек пішін туралы
түсініктерін пысықтау ермексазды екі алақан
арасына салып дөңгелектеудің тəсіліне үйрету
ертегі əлеміне деген тұрақты қызығушылығын
арттыру төзімділікке тəрбиелеу

Алауан алуан кəсіп бар Все работы хороши апта
Мақсаты Балаларды бір екі мамандық иелелерімен таныстыру адамның еңбегін бақылауға баулу



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Мен спортшы боламын
Мақсаты балаларды гимнастикалық
орындықтың үстімен тепе теңдікті сақтап
жүруге жəне биіктен қос аяқпен секіре білуге
үйрету тепе теңдікті сақтау ептілігі мен аяқ
бұлшық еттерін дамыту балаларды оқу
қызметі барысында бір біріне кедергі
жасамауға баулу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Көше тазалаушы
Мақсаты балаларды Қ Мырзалиевтің Көше
тазалаушы өлеңімен таныстыру мазмұнын
түсіну қабілетін арттыру көше
тазалаушының еңбегі туралы түсініктер
беру көше тазалаушының əрекеттері
туралы өлеңде кездесетін сөздермен
жеткізуге машықтау адам еңбегін
құрметтеуге тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Қошақанға шарбақ
Мақсаты балаларды кірпіштерді тігінен бір
қатарға қойып шарбақ құрастыруға үйрету
зерттеу барысында кірпіштердің
тұрақтылығын байқауға баулу үй
жануарларына деген қамқорлыққа
табандылыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Ұшқыш
Мақсаты балаларды əнді тыңдау жəне дұрыс
қабылдай білу дағдыларына үйрету музыка
сипатын ажырата білу жəне ырғақтық
қимылдарды үйлесімді жасай білу қабілетін
дамыту музыкалық талғам мен эстетикалық
мəдениетке тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Шынықсын денеміз
Мақсаты балалардың гимнастикалық
орындықтың үстімен тепе теңдікті сақтап
жүруге жəне биіктен қос аяқпен секіре білу
дағдыларын жаттықтыру бір біріне кедергі
жасамауға баулу

Жаратылыстану
Тақырыбы Көше тазалаушы
Мақсаты балалардың байқағыштығын
қабылдауы мен қабілетін танымын тілін
эмоциялық сезімдерін дамыту Балаларда
мамандық иелеріне деген қызығушылықты
ояту жəне адам еңбегін құрметтеуге
тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Ұшқыш боламын
Мақсаты балаларды əнді тыңдап музыкалық
сипатын ажырып ырғаққа сай қимылдауға
ынталандыру музыкалық талғам мен
эстетикалық мəдениетке тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Біз мықты боламыз
Мақсаты балалардың гимнастикалық
орындықтың үстімен тепе теңдікті сақтап
жүру биіктен жерге қос аяқпен секіре білу
дағдыларын жаттықтыру зерек епті
шымыр болуға баулу

Сурет салу
Тақырыбы Сөредегі табақтар
Мақсаты балаларды қарындашпен шақпақтар
ішіне кезегімен дөңгелек пішінді табақтарды
салуға үйрету ыдыстың тұрмыстағы қажеті
туралы түсініктер беру ұқыптылыққа
шыдамдылыққа тəрбиелеу

Техника жəне біз Техника и мы апта
Мақсаты Балаларда тұрмыстық техника жайында алғашқы ұғымдар қалыптастыру тұрмыстық техника үлгілерін адамның тұрмысында көмекші құрал ретінде көруге баулу

Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Велосипед
Мақсаты балаларды допты бір біріне
қарама қарсы отырып домалатуға жəне дəл
көздеп лақтыра білуге үйрету допты
ыңғайлы ұстау икемділіктері мен нысанаға
көздеу қабілетін дамыту топпен жаттығу
жасай білуге тəрбиелеу

Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы Шəйнек
Мақсаты балалардың үй жануарларын
шайға шақыру арқылы есте сақтауы мен
тілін дүниетанымы мен зеректігін дамыту
қонақ шақыру кəдесіне деген
қызығушылықтарын ояту мəдени қарым
қатынас пен ізгілік ережелеріне тəрбиелеу

Сенсорика
Тақырыбы Пирамида
Мақсаты балалардың заттардың сенсорлық
қасиеті көлемі жөніндегі ұғымдарын
қалыптастыру заттарды биіктігі бойынша
салыстыруға сəйкестіруге үйрету сағат
туралы жалпы түсіндіру үй жануарларына
деген қамқорлыққа тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Электроника əлемі
Мақсаты балаларды табиғи дауыспен əн айтуға
үйрету əннің сипатын ажырата білу қабілетін
дамыту мəдени қарым қатынасқа тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Пингвинмен жаттығу жасайық
Мақсаты балаларды бір біріне қарама
қарсы отырып допты домалатуға жəне дəл
көздеп лақтыра білуге дағдыландыру
көзбен дəлдеп жаттығуларды зеректікпен
сабырлықпен орындауға ынталандыру

Жаратылыстану
Тақырыбы Тоңазытқыш
Мақсаты балалардың зейінін қабылдау
қабілетін танымын тілін эмоциялық сезімі
мен түйсіктерін коммуникативтік дағдыларын
дамыту тұрмыстық техникаға деген
қызығушылықты ояту жəне үй
қолданысындағы заттарды күтіп ұстауға
ұқыптылыққа тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Қорапшаға кəмпит жинадық
Мақсаты балаларды саусақпен бояуды қағаз
бетіне бастыру техникасына үйрету салынған
суретті қорапшада кəмпиттер деп көруге
үйрету ыдыстың тұрмыстағы қажеті туралы
түсініктер беру ұқыптылыққа зеректікке
тəрбиелеу



Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Пингвин ұқсап жүрейік
Мақсаты балалардың допты қарсы отырған
балаға көздеп домалата лақтыра білу
қабілеттерін жетілдіру ойындарда епті
зерек ұйымшыл болуға тəрбиелеу

Жапсыру
Тақырыбы Теледидарда қар жауып тұр
Мақсаты балаларға теледидар туралы жалпы
түсінік беру қы мезгіліндегі табиғи
құбылыстары қардың жауатыны туралы
түсініктерді қалыптастыру балаларды қағаздың
бүкіл бетіне ұсақ дөңгелек пішіндерді
орналастырып жапсыру амалына үйрету
шыдамдылыққа тəрбиелеу

Дені саудың жаны сау В здоровом теле здоровый дух А апта
Мақсаты Балаларда салауатты өмір салты жайында ұғымдар қалыптастыру физикалық жаттығуларды орындауда жағымды эмоцияларға бөленуге ынталандыру

Оқу
қызметінің
түрі
тақырыбы
мақсаты

Дене шынықтыру
Тақырыбы Шынықсақ шымыр боламыз
Мақсаты балаларды қос аяқпен қашыққа
секіруге үйрету балалардың қос аяқпен
қашыққа секіру кезінде дене мен аяқ бұлшық
еттерін дамыту оқу əрекетінде тазалық
ережелерін сақтауға тəрбиелеу

Көркем əдебиет
Тақырыбы Жеті лақ ертегісі
Мақсаты балаларды Жеті лақ ертегісімен
таныстыра отырып ертегі мазмұны
бойынша эмоционалды жауаптар қайтаруға
талпындыру шығарма мазмұнын мұқият
тыңдауға баулу қаіупсіздік ережереліне
машықтау ертегі əлеміне деген
сүйіспеншілігін тəрбиелеу

Құрастыру
Тақырыбы Қонаққа орындықтар
Мақсаты балаларды текше жəне кірпіштерден
орындықтар құрастыруға үйрету құрылыс
материалдарының тұрақтылығы жөнінде
түсініктер бере отырып оның қасиетін іс
тəжиребеде тексеруге жаттықтыру құрылыс
жұмысының нəтижесіне қарап ойын желісіне
қосылуға дағдыландыру

Музыка
Тақырыбы Домалайды доп
Мақсаты балаларды əнді аспап
сүйемелдеуімен дұрыс орындауға үйрету əннің
мағынасы мен сипатын қабылдай білу қабілетін
қалыптастыру топтық қарым қатынасқа
тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Қос аяқпен секіреміз
Мақсаты балаларды қос аяқпен қашыққа
секіруге дағдыландыру дене мен аяқ
бұлшық еттерін дамыту жаттығу үлгісіне
тура еруге ынталандыру

Жаратылыстану
Тақырыбы Қуыршақ Дана жəне дəрігер
Мақсаты балаларды дəрігер қызметімен жəне
дəрігер құралдарының адамды емдеудегі
ерекшеліктерімен ойын арқылы таныстыру
дəрігер мамандығының ерекшелігі туралы
түсінік беру қатынастық қабілеттерді жəне
байланыстыру сөйлеу мəдениетін
қалыптастыру үлкеннің еңбегін қадірлеу
сезімін тəрбиелеу

Музыка
Тақырыбы Доп доп домалақ
Мақсаты балаларды əнді аспап
сүйемелдеуімен дұрыс орындауға
ынталандыру есту қабілетін дамыту əннің
мағынасы мен сипатын қабылдап эмоционалды
жауап беруге тəрбиелеу

Дене шынықтыру
Тақырыбы Қоян қалай секіреді
Мақсаты балалардың қос аяқпен қашыққа
секіре білу қабілеттерін жетілдіру сөздік
нұсқамаларға сигналға үлгіге тура ере
білуге тəрбиелеу

Сурет салу
Тақырыбы Доп
Мақсаты балаларды қылқаламмен қағаз бетінің
ортасына дөңгелекке ұқсас доптың бейнесін
салуға үйрету доптың сұлбасы ортасына
көлденең екі сызықты салуға жаттықтыру сурет
салудың соңында қылқаламды суға жуып
тіреушеге қоюға үйрету салауатты өмір салты
ережелеріне баулу


