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Тақы
рып  

Тақырыпшал
ар 

Меңгерілетін 
сөздер мен сөз 
тіркестері 

Бағдарламалық 
міндеттер 

Сағ
ат 
сан
ы 

  
 

Қыркү
йек 
І апта 

Балабақ
ша 

Менің 
балабақшам 
 
 

Балабақшаға 
барамын, 
ойнаймын, 
тамақ ішемін, 
ұйықтаймын, 
жарық әдемі, 

Балаларды өз 
балабақшасы туралы 
әңгімелей білуге 
үйрету, сөздік 
қорларын байыту, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
байланыстырып 
сөйлеуге үйрету 

 
2 

ІІ апта 
 

 Менің 
достарым 

Бір – бірімізді 
сыйлаймыз, 
тату тұрамыз, 
бірге 
ойнаймыз, 
бірге 
қыдырамыз, 
бірге сабақ 
оқимыз, бірге 
ән саламыз, би 
билейміз 

Балалардың бір – 
біріне деген 
қамқорлық, 
сыйластық, әдептілік 
мінездерін қазақ 
тілінде айта білуін, 
мейірімді, кешірімді, 
ұстамды, көпшіл 
болуға тәрбиелеу 

2 

ІІІ апта  Менің 
сүйікті 
ойыншықта
рым 

машина, 
текше, асық, 
ұшақ, шар, 
күшік, қоян, 
ойнаймын 

Балаларды 
ойыншықтарды 
топтауға үйрету, 
ойлау, есте сақтау 
қабілеттерін 
қалыптастыру, 
білімдерін жетілдіру, 
қаазақша сөйлеуге 
дағдыландыру 

2 

ІV апта  Жиһаздар Жиһаздар, 
төсектер, жазу 
үстелі, ас 
үйде, 
ұйықтайтын 
бөлмеде, 
дәлізде, қонақ 
бөлмеде, 
балалар 
бөлмесінде 

Балаларды үй 
жиһаздарын атай 
білуге үйрету, сөздік 
қорларын молайту, 
тілге тән дыбыстарды 
дұрыс айтуға 
жаттықтыру, тіл 
мәдениетін жетілдіру 

2 

Қазан  
І апта 

Менің 
отбасым 

Менің 
отбасым, 
ата- аналар 

Ата, әже, ана, 
іні, қарындас, 
сіңлі, оның 

Отбасы туралы 
әңгімелей білуге 
ынталандыру, жаңа 

2 
 
 



еңбегі 
 

аты, менің 
інім, жақсы 
көремін 
Менің атым,       
менің 
фамилиям, 
менің әкем, 
менің анам, 
анамның аты, 
неше жаста, 
ойыншықтар, 
балабақшаға 
барамын 
 

сөздер енгізіп, сөз 
тіркестерін дұрыс 
қолдана білуге 
жаттықтыру. Тіл 
мәдениетін жетілдіру 

 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ апта  Менің 
көшем 
 

Көп қабатты 
үйде тұрамын, 
жеке меншік 
үйде тұрамын, 
бөлмелі, 
мекен – 
жайым, 
көшесі, үй, 
пәтер 

Балаларды өз мекен – 
жайын айта білуге 
жаттықтыру, сөздік 
қорларын байытып, 
байланыстырып 
сөйлеуге бейімдеу, 
түсіну қабілетін 
жетілдіру 

2 

ІІІ апта  Үйдегі және 
көшедегі 
қауіпсіздік 

от , ыстық, 
бағдаршам 

Көшеде жүру ережесі 
туралы білімдерін 
кеңейту, үйде көшеде 
абай болуға үйрету 

2 

ІV апта 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Алтын күз 
 
 

Күз мезгілі, 
күз 
айлары:қыркү
йек, қазан, 
қараша. 
Жаңбыр, 
жел,жапырақ, 
жауады.Алма, 
алмұрт, шие, 
сәбіз,қияр, 
пияз, 
қызылша, 
картоп,қарбыз
,бұрыш, 
орамжапырақ,
қызанақ 
 
 

Балаларды күз 
келбетін сипаттай 
білуге үйрету, күз 
айларын атай білу, 
сөздік қорларын 
молайтып, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
ойлау, есте сақтау, 
түсіну қабілеттерін 
арттыру.    

 
2 
 
 
 
 
 

Қараш
а 
І апта 

Дені 
саудың 
жаны сау 

 Өзім туралы Сәлем, 
сәлеметсізбе, 
сау болыңыз, 
менің атым, 
сенің атың 
,неше 
жастасың? 
 

 Балаларды өздері 
туралы қысқаша 
әңгімелей білуге 
үйрету, 
байланыстырып 
сөйлеуге бейімдеу, 
сөздерден сөйлем 
құра білуді 
қалыптастыру, 

 
2 



қызығушылығын 
арттыру 

ІІ апта  Дұрыс 
тамақтану, 
дәрумендер  

Денсаулық, 
шынығу, 
серуендеу, 
дәрумендер,ж
еміс-көкөніс, 
тағам 
атаулары 

 Балаларға адамның 
денсаулығы дұрыс 
тамақтануға 
байланысты екендігі 
туралы түсінік 
қалыптастыру 
тағамдардың,жеміс-
көкөніс атауларымен 
таныстырып,дәрумен
дердің пайдасын 
түсіндіру сөздік 
қорларын молайту 
 

 
2 

ІІІ апта  Өзіңе және 
өзгелерге 
көмектес 

Бір-бірімізді 
сыйлаймыз, 
көмек, 
қамқор,адал 

 Балаларды 
үлкендерге, өздерінен 
кішілерге деген 
қамқорлық сезімін 
қазақ тілінде айта 
білуге жаттықтыру. 
Сөздік қорларын 
байыту, бекіту, 
жетілдіру.    

 
2 

ІV апта  Біз күштіміз, 
ептіміз 

Ойындар, 
жүгір, 
секір,еңбекте 

Дене 
жаттығуларының 
адам ағзасына, көңіл 
күйіне тигізетін 
пайдасы туралы 
түсінік 
беру,ұқыптылыққа,ж
инақылыққа 
тәрбиелеу 
 

2 
 

Желто
қсан 
І апта 

Менің 
Қазақста
ным 

Тарихқа 
саяхат 

Алуан түрлі, 
әсем, көркем, 
сұлу, таулар, 
өзендер, 
көлдер, 
ормандай, 
жібектей 
жасыл шөп 

«Күн сәулелі 
Қазақстан» - сөздік 
қорларын бекіту. 
Отан туралы әңгіме 
құрастыру. 
 Балаларды  негізгі 
ойды дұрыс жеткізе 
білуге, монологтік 
мәтінді 
байланыстырып 
айтуға дағдыландыру 

 
2 

ІІ апта  Туған өлкем Қазақстан, 
Алматы, Отан, 
биік,менің 
Отаным,қала, 
әдемі, 
тұрамын 
Туған үйіміз, 
жеріміз, ортақ, 
Отаным, 

Балалардың сөздік 
қорларын, рухани 
қазынасын молайтып, 
білімдерін жетілдіру. 
Отансүйгіш 
сезімдерін 
қалыптастыру 

2 
 



егеменді ел, 
тәуелсіз 
мемлекет, көп 
ұлттық, 
мемлекеттік 
тіл 

ІІІ апта   Нұр-Сұлтан 
–
Отанымызд
ың жүрегі 

Гүл бағы 
көрікті, сұлу, 
саябақтар, 
гүлзарлар, 
театрлар, 
мұражайлар, 
ескерткіштер 

 Балалардың туған 
еліне, жеріне деген 
сүйіспеншілігін 
арттыру, сөздік 
қорларын молайтып, 
тіл мәдениетін 
жетілдіру, сұраққа 
толығымен жауап 
беруге дағдыландыру 
 

 
2 

ІV апта  Тәуелсіз 
Қазақстан(Қ
Р Тұңғыш 
президенті, 
мемелекетті
к рәміздер) 

Мемлекеттік 
рәміздерге, 
елтаңба, ту, 
әнұран, туған 
өлкем, көркем, 
күллі әлемге. 
Көгілдір түсті, 
ортасында, 
шұғылалы 
күн, астында, 
қыран тұр, 
шетінде 
ұлттық өрнек, 
қылқалам 
шебері Шәкен 
Ниязбеков 

 Балаларға 
тәуелсіздік туралы 
түсінік беру, сөздік 
қорларын байытып, 
тіл мәдениетін 
жетілдіру. Түсіну, 
есте сақтау, жаттап 
алу қабілеттерін 
қалыптастыру.    

 
2 

      
       
Қаңта
р 
І апта 

Табиғат 
әлемі 

Айналамызд
ағы 
өсімдіктер 

Өсімдікті  
күтіп суғару 
керек, т.с. қыс, 
көктем, 
жаз,күз 

Өсімдіктердің адамға 
тигізетін пайдасы 
туралы түсінік 
беру.Негізгі ойды 
дұрыс жеткізе білуге 
үйрету.Жыл 
мезгілдеріне тоқталу 

2 

ІІ апта  Жануарлар 
әлемі 

Қайталау: 
Орман, аңдар, 
аю, қасқыр, 
керік, піл, 
жолбарыс, 
түлкі, қоян, 
кірпі,тышқан, 
үлкен,кішкент
ай, аз, көп, 
бал,сәбіз 
Жаңа 
сөздер:маймы
л, жаңғақ, тиін 

Балалардың сөздік 
қорларының 
белсенділігін 
арттыру, аңдарды 
сипаттай білуге 
үйрету, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
тіл үйренуге 
қызығушылығын 
арттыру. 

2 



 
ІІІ апта   Құстар- 

біздің 
досымыз 

Көгершін, 
бүркіт, қарға, 
қарлығаш, 
торғай, тауық, 
үйрек, қаз, 
балапан 
 

Балалардың 
білімдерін толықтыра 
түсу, ойлау, есте 
сақтау қабілеттерін 
қалыптастыру, сөздік 
қорын байыту. 

2 

ІV апта 
V апта 

  Ғажайып 
қыс 

Бұтақтарын 
аппақ қырау 
басқан сұлу 
ағаштар, 
жалтыраған 
көк айдын 
мұз, ақ ұлпа 
қар 

 Балаларды қыс 
қызығын 
тамашалауға, табиғат 
көрінісін сипаттай 
білу, қоршаған 
айналаны бақылап, 
әдеби тілде 
көркемдей білуге, тіл 
мәдениетіне 
жаттықтыру   

2 

Ақпан 
І апта 

Бізді 
қоршаған 
әлем 

 
Ғажайыптар 
әлемі 

Ұшақ, 
құлтемір, 
тікұшақ, 
ғарыш, 
зымыран 

Балалардың 
танымдық 
қызығушылықтарын 
арттыру, 
жинақылыққа, 
тазалыққа тәрбиелеу, 
сөздік қорларын 
молайту 

2 

ІІ апта  Көліктер Жер үсті, жер 
асты, әуе, су 
беті, (көлік 
атаулары) 

Балаларды көлік 
түрлерімен 
таныстыру,ойлау, 
есте сақтау 
қабілеттерін 
арттыру,қазақ тіліне 
тән дыбыстарды 
дұрыс атауға 
жаттықтыру 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 

ІІІ апта  Электроника 
әлемі 

Кір жуғыш 
мәшине, 
теледидар, 
үтік, 
шаңсорғыш, 
тоңазытқыш 

Сөздік қорларын , 
заттардың қасиеттері 
мен сапасы, көлемі, 
не үшін керектігін 
білдіретін заттармен 
толықтыру 

2 

ІV апта  Мамандықт
ың бәрі 
жақсы 

Маман, 
мамандық, 
мұғалім, 
дәрігер, 
ұшқыш, 
жүргізуші, 
есепші, 
құрылысшы, 
сәулеткер, 
шопан, диқан, 
жазушы 

Балаларды мамандық 
атаулармен 
таныстыру, сөздік 
қорларын байыту, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
ойлау, дұрыс атау, 
есте сақтау 
қабілеттерін арттыру, 
тіл үйренуге 
қызығушылығын 
арттыру 

2 

Науры
з 

Салттар 
мен 

Қазақстан 
халқының 

«Бесікке 
салу», «Атқа 

Балалардың қазақ 
халқанаң мәдениетіне 

2 



І апта фольклор салттары 
мен 
дәстүрлері 

мінгізу», 
«Тұсау кесу», 
«Ат қою» 

, тұрмыс салтына , 
оның дәстүрлеріне 
қызығушылықтарын 
аттыру 

ІІ апта  Ертегілер 
елінде. Театр 
әлемі 

Ертегіде 
кездесетін 
жаңа сөздерді 
қайталау, еске 
сақтау, ертегі 
мазмұнын  өз 
сөзімен айта 
білу, сұраққа 
жауап беру 

Ертегі тыңдап , 
қойылым қою 
арқылы сөздік 
қорларын 
молайту,жұмбақ 
шешуге , 
кейіпкерлерді есте 
сақтауға 
дағдыландыру 
 

2 

ІІІ апта  Өнер көзі 
халықта 

Әсем, әдемі, 
ою, ағаштан, 
темірден, 
киізден , 
теріден 
жасалған 

Адамдардың 
қолымен жасаған 
қолөнер бұйымдары  
туралы  түсінік 
беру.Зат есімдерді, 
етістіктерді дұрыс 
қолдана білуге 
үйрету.                   
Дыбыстарды дұрыс 
айту дағдыларын 
жетілдіру. 
 

2 

ІV апта  Нұр төккен , 
гүл көктем 

 Ағаштар 
бүршік атады, 
бәйшешектер 
гүлдеді, жер 
түкті кілем 
сияқты, 
Табиғат 
оянып, 
құлпырады, 
құстар 
жұмыртқа 
салады 

Балаларды табиғат 
ерекшелігін түсініп, 
тани білуге үйрету, 
түсінік беру, сөздік 
қорларын байытып, 
тіл мәдениетін 
жетілдіру. 

2 

Сәуір 
І апта 

Біз 
еңбекқор 
баламыз 

 Аялайық 
гүлдерді 

Қызғалдақ, 
раушан, 
қалампыр, 
райхан, 
бәйшешек, 
ауаны 
тазартады, 
әсемдік 
береді, жердің 
көркі 

Балалардың гүлдер 
туралы білімдерін, 
кеңейту, түрлі – түсті 
қағаздардан гүлдер 
жасап, талғамын 
жетілдіру, ойын 
бұрышын безендіру 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ апта  Ас атасы -
нан 
 

Нан, 
қастерлеу, 
бидай, еңбек 

Ас атасынан»  - 
нанның дәм басы, 
тамақтың атасы екені 
туралы түсінік 
беру,өз 
ойларын,дұрыс 

2 
 
 
 
 
 



қысқаша 
байланыстырып 
жеткізуге 
дағдыландыру 

 
 
 
 
 
 
 

ІІІ апта  Жәндіктер 
мен 
қосмекенділе
р әлемі 

Ара, инелік, 
өрмекші, 
құмырсқа, 
еңбекқор, бал 
жасайды, 
ұшып-қоынп 
жүреді, торын 
құрып қояды. 

Балаларды 
жәндіктермен 
таныстырып, олар 
туралы жұмбақ 
жасыра білуге 
үйрету, қысқаша 
сипаттап, тіл 
байлығын жетілдіру 

2 

ІV апта  Еңбек бәрін 
жеңбек 

Еңбек, 
ерінбе,көмек 

 Еңбектің мәні 
туралы түсінік 
беру.Сурет бойынша 
әңгіме құрастыруға 
үйрету.Диалогтік 
сөйлеу тілін 
дамытуға негіз 
болатын түрлі әдістер 
мен тәсілдерді 
қолдану. 
 
 

2 

Мамы
р 
І апта 

Әрқашан 
күн 
сөнбесін! 

Достық – 
біздің 
тірегіміз(хал
ықтар 
достығы) 

 Қазақстан көп 
ұлтты 
мемлекет, 
ұлттар тату 
тұрады, ыстық 
, достық 
 

Балаларға еліміздің 
алға дамып, 
өркендеуі үшін 
ынтымақтықтың 
қажеттілігі туралы 
түсінік беру, 
мәнерлеп айта білуге 
үйрету , мақал – 
мәтелдер жаттату 

 
 
2 
 
 
 

ІІ апта   Отан 
қорғаушыла
р 

Халық 
қалаулары, ел 
сүйген, 
құрметті 
адамдар, адал 
еңбегі үшін, 
өнері үшін, 
халық оларды 
сүйеді Отан 
қорғаған 
батырлар, 
Бауыржан, 
Мәншүк, Әлия 
Мереке құтты 
болсын 

Балаларды Қазақстан 
елінің әскерлерімен 
таныстыру, 
мақтаныш сезімін 
арттыру, сөздік 
қорларын байыту, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
білімдерін кеңейту 

2 

ІІІ апта   Көңілді жаз Ең ыстық 
мезгілі, күнге 
қызынамыз, 

Балаларды 
табиғаттың әдемі 
көрінісін сезе білуге, 

2 



суға 
шомыламыз, 
жалаң аяқ 
жүреміз, сап-
сары күн, жап-
жасыл шөп, 
қып-қызыл 
жидектер 
 

сипаттап айта білуге 
үйрету, білімдерін 
жетілдіру, сөздік 
қорларын байыту, 
күнделікті 
серуендерде сөздік 
қорың қолдана білуге 
үйрету, талпындыру 

ІV апта  Мен жасай 
аламын 

 Тақырыпқа сәйкес 
әңгіме құрастыру. 
Тыңдауды, қазақ 
тіліне тән барлық 
дыбыстарды айта 
білуді жетілдіру 
.Қажетті сөздерді 
дұрыс түсінуді және 
қолдануды 
қалыптастыру. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
сағ 
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2021-2022  оқу жылына арналған қазақ  тілі  оқу  қызметінің күнтізбелік 
– тақырыптық  жылдық жоспары 

ересектер  «Қарлығаш»  тобы 

Айлар 
Тақырып

тар 

Апталық 
тақырытар 

Сабақтың мақсаты Меңгерілетін 
сөздер 

Сағ.са
ны 

     
Қыркүй
ек 
Балабақ
ша 

Сәлем менің 
сүйікті 
балабақшам! 

Амандасу үлгілерін еске 
салу, оларды күнделікті 
өмірде орынды қолдана 
білуге 
дағдыландыру.Балаларды 
әдептілікке, сыпайылыққа 
тәрбиелеу,балаларды үй, 
балабақша сөздерімен 
таныстыру. «Мынау» 
сөзімен байланыстыра 
қолдануға үйрету. Өз 
үйлеріне, 
балабақшаларына 
құрметпен қарауға 
тәрбиелеу. 

Сәлем! 
Сәлеметсіз бе! 
Сау болыңыз! 

Менің 
балабақшам 

 Әдемі,жарық, 
мынау\мынау не? 

1с 

 Менің достарым Достық жайлы түсінік 
бере отырып, балалардың 
бірін-бірі сыйлауына, 
тыңдай білуіне жағдайлар 
жасау. Дос туралы 
қысқаша қазақша айта 
білуге үйрету  

Менің досым... 
Оның аты.. 

1с 

 Менің сүйікті 
ойыншықтарым 

Ойыншық атауларын 
қайталау. Оларды берші 
етістігімен 
байлданыстыра қолдануға 
баулу. Ойнағысы келетін 
ойыншықты сұрап алуға 
дағдыландыру. 

Маған берші... 
Доп берші 
Текше берші 
Аю берші 

1с 

 Жиһаздар Үй ішіндегі бөлмелер 
маңызы мен қызметі. Өз 
бөлмесіндегі заттарды 
ажырата білу. Тазалыққа, 
ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Менің бөлмем. 
Төсек, кілем, 
үстел, 
ойыншықтар, 
есік, терезе 

1с 

Қазан 
 
Менің 
отбасым 

Менің отбасым Үй-іші туралы білімдерін 
кеңейту. Сөз қорларын, 
ауызша сөйлесу тілін 
дамыту 
Сөз қорларын, ауызша 
сөйлесу тілін дамыту. Үй-
іші адамдарына, үлкен-
кіші, аға-інілеріне 
бауырмалдық қарым-

Аға, інім, сіңлім, 
қарындасым 

1с 



қатынасын қалыптастыру. 
Қарындас және сіңлі 
сөздерін ажырата білуге 
дағдыландыру 

 Менің көшем Балаларды өзінің тұратын 
көшесінің атын білуге 
жаттықтыру  

Ұзын , түзу, таза 
Менің көшем.. 

1с 

 Үйдегі және 
көшедегі 
қауіпсіздік 

Жол ережесін қадағалау 
жайында мәліметтер беру. 
Бағдаршамның қызметін 
түсіндіру. 
Балаларға  үйдегі 
қауіпсіздік шаралары 
туралы түсіндіру, қауіпті 
заттармен, қауіпсіздік 
жағдайлармен таныстыру 
және олардан сақтана 
білуге үйрету. 

Қызыл – тоқта, 
жасыл-жүр, 
сары-дайындал  
өрт сөндіруші, 
жедел жәрдем 

1с 

 Алтын күз Күзгі табиғат ерекшелігін, 
күзгі еңбек түрін, күздің 
халыққа берер байлығын 
ұғындыру. Жаз бен күзді 
салыстыра отырып, 
әңгімелесу. Қазақша 
сөйлесуде сөйлемді дұрыс 
құрастыруға үйрету. 

Алтын күз, 
жемістер, алма, 
алмұрт, жүзім, 
шие 

1с 

Қараша 
Дені 
саудың 
жаны сау 

Өзім туралы Өзі туралы қысқаша 
мәлімет бере алуға 
үйрету, өзіне деген 
сенімділікке тәрбиелеу, 
сұраққа жауап бере алу 
дағдысын дамыту 

Менің атым, 
менің анам, 
менің әкем, мен 5 
жастамын 

1с 

 Дұрыс 
тамақтану,дәруме
ндер 

Денсаулық сақтау туралы 
түсінік беру, зейінін 
тұрақтандыру, ойлау 
қабілетін дамыту, сөздік 
қорын байыту, 
байланыстыра сөйлеуін 
дамыту, дене мүшелері 
туралы түсінік беру, 
тазалаққа үйрету, 
мейірімділікке, 
ұқыптылыққа үйрету т.б. 

Денсаулық, 
саламат, 
жемістер, 
көкөністер, дені 
сау, ауырмайды 

1с 

 Өзіңе және өзгеге 
көмектес 

Балаларды еңбекке баулу 
кезіндегі іс-қимылдарын 
қазақша айта білуге 
үйрету. Көмекші, 
қолғанат болу 
қабілеттерін тәрбиелеу, 
сөздік қорларын байыту, 
бекіту. 

Бір-бірімізді 
сыйлаймыз, 
көмек, 
қамқор,адал 

1с 



 Біз күштіміз, 
ептіміз 

Дене жаттығуларының 
адам ағзасына, көңіл 
күйіне тигізетін пайдасы 
туралы түсінік 
беру,ұқыптылыққа,жинақ
ылыққа тәрбиелеу 

Ойындар, жүгір, 
секір,еңбекте 

1с 

Желтоқса
н 
Менің 
Қазақстан
ым 

Тарихқа саяхат Қазақстанның орталық 
қалаларын атай білу. 
Тілге тән дыбстарды 
дұрыс айтуға 
жаттықтыру, сөздік 
қорларын байыту. Туған 
өлкесін тани білу, 
мақтаныш сезімдерін 
ұялату. 

«Менің Отаным-
Қазақстан»  
Танымдық 
суреттер 

1с 

 Туған өлкем Туған елім, Отаным – 
Қазақстан туралы 
түсініктерін кеңейту 

Менің Отаным –
Қазақстан 
Елім,Отанымды 
сүйемін 

1с 

 Нұр-Сұлтан- 
Отанымыздың 
жүрегі 

Балалардың сөздік қорын 
молайту, сөйлем құрау 
білуді үйрету, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
Отанына деген 
сүйіспеншіліктерін 
арттыру, Елордамыз 
туралы түсінік беру, 
көрікті жерлерімен 
таныстыру 
 

Отан, Нұр-
Сұлтан,әдемі,ело
рда 

 
1с 

 Тәуелсіз 
Қазақстан(КР 
Тұңғыш 
Президенті, 
мемлекеттік 
рәміздер) 

Әнұранды орындаудағы 
ерекшеліктерді ұғындыру. 
Туған еліне деген 
сүйіспеншілікке, 
патриоттық сезімге 
тәрбиелеу. 

Елбасы, елтаңба, 
ту, рәміздері 

1с 

Қаңтар 
Табиғат 
әлемі 

Айналамыздағы 
өсімдіктер 

Балалардан өз 
алаңдарындағы өсіп 
тұрған ағаш, гүл, өсімдік 
туралы сұрау. Оларды 
қалай баптау керек екенін 
ұғындыру. Өсімдік әлемін 
аялай білуге тәрбиелеу. 

Гүл, гүлдер, 
ағаш, жапырақ, 
шөп 

1с 

 Жануарлар әлемі Балаларды жан-
жануарлардың тіршілігі 
туралы түсінік беру, 
сөздік қорларын солайту. 
Аңдарға деген қамқорлық 
сүйіспеншіліктерін 
арттыру. 

Орманда қорек 
іздейді, арыстан, 
жолбарыс,т.б  
Улкен-кішкентай 

1с 



 Құстар – біздің 
досымыз 

 Құстар туралы  
ұғымдарын кеңейту.  
Құстардың қайда 
болатыны туралы 
түсіндіру. Құстардың 
атын қазақ тілінде дұрыс 
айтуға үйрету, әңгімелесу, 
әңгімелеу дағдыларын 
жетілдіру. Сөздің 
дыбыстық жағын 
меңгерту. Дұрыс айтуға 
үйрету. 

Қарға, торғай, 
қыран, тоқылдақ 

1с 

 Ғажайып қыс Жыл мезгілінің өзіндік 
ерекшелігімен таныстыру, 
Қысқы мереке, киім, 
еңбек туралы түсініктерін 
тереңдету. 

Қыс, қар жауды, 
күн суытты. 

1с 

Ақпан 
 
Бізді  
қоршаған 
орта 

Ғажайыптар 
әлемі 

Үй жануарларын мен  
жабайы жануарлар 
туралы білімдерін 
кеңейту, жануарлар 
туралы білімдерін 
кеңейту. Қазақ тілінде 
сөйлемді дұрыс 
құрастыру дағдыларын 
әңгімелей, білу 
дағдыларын жетілдіру. 

Бұрын 
меңгертілген 
балалар жиі 
қолданатын 
(түлкі, аю, тиін, 
қоян) сөздер 
және керік, 
арыстан,  
жолбарыс, 
түйеқұс 

1с 

 Көліктер Балаларды көлік 
түрлерімен 
таныстыру,Ойлау, есте 
сақтау қабілеттерін 
арттыру,Сөздік қорларын 
молайту 

Жер үсті 
көліктері 
Бағдаршам, 
ұшақ, тік ұшақ 

1с 

 Электроника 
әлемі 

Сөздік қорларын , 
заттардың қасиеттері мен 
сапасы, көлемі, не үшін 
керектігін білдіретін 
заттармен толықтыру 

Кір жуғыш 
мәшине, 
теледидар, үтік, 
шаңсорғыш, 
тоңазытқыш 

1с 

 Мамандықтың 
бәрі жақсы 

Алдыңғы тақырыпты 
қайталай отырып, 
мамандық түрлерімен 
таныстыру,мамандық 
иелерін құрметтеуге 
тәрбиелеу 

Құтқарушы, 
аспаз, суретші, 
күзетші 

1c 

Наурыз 
 
Салттар 
мен 
фольклор 

Қазақ халқының 
салттары мен 
дәстүрлері  

Балаларды қазақ 
халқының салт- 
дәстүрлерімен таныстыру; 
сөз қоларын 
молайту,қазақ халқының 
мәдениетіне, салт- 
дәстүріне 
қызығушылықтарын 

 Бесікке салу, 
тұсау кесу, атқа 
мінгізу 

1с 



арттыру, мейірімділікке 
тәриелеу 

 Ертегілер елінде. 
Театр әлемі 

Ертегілер еліне саяхат 
жасау арқылы 
халқымыздың сан 
ғасырлық таңғажайып 
тарихын, 
бабаларымыздың 
батырлығы, даналығы, 
қайсарлығы, тапқыр 
шешендігін, 
бірліктіаңсағанын айту.  

Алдар Көсе, бай, 
кедей 

1с 

 Өнер көзі 
халықта 

Адамдардың қолымен 
жасаған қолөнер 
бұйымдары  туралы  
түсінік беру.Зат есімдерді, 
етістіктерді дұрыс 
қолдана білуге үйрету.                   
Дыбыстарды дұрыс айту 
дағдыларын жетілдіру. 

Әсем, әдемі, ою, 
ағаштан, 
темірден, киізден 
, теріден 
жасалған 

1с 

 Нұр төккен, гүл 
көктем 

Балалардың табиғат 
құрылысындағы 
өзгерістерге деген 
қызығушылығын арттыру. 
Табиғаттың әдемі 
көрінісін сезе білуге 
үйрету, сөздік қорларын 
молайтып, жетілдіру. 
Балаларды сегізінші 
наурыз мерекесімен 
таныстыру. Сөздік қорын 
молайту. 

Мереке, ана, 
құттықтау, гүл, 
сыйлық 

1с 

Сәуір 
Біз 
еңбекқор 
баламыз 

Аялайық 
гүлдерді 

Балалардың гүлдер 
туралы білімдерін 
кеңейту,табиғатты 
аялауға тәрбилеу, еңбекке 
баулу, дала гүлдерімен 
бөлме гүлдерінің 
айырмашылығын 
түсіндіру 

Гүлдердің 
атаулары, 
Күту, су құю 

1с 

 Ас атасы- нан Өз ойларын дұрыс, 
қазақша байланыстырып 
жеткізе білуге 
дағдыландыру,балаларға 
бидайдың не екенін , 
нанның бізге қалай 
келетінін 
түсіндіру,Ә.Қалдыбаевты
ң «Ас атасы-нан»өлеңін 
талдап түсінуге жетелеу 

Нан, бидай, 
қоқымын 
шашпау, 
қастерлеу 

1с 

 Жәндіктер мен 
қосмекенділер 

Балаларды жәндіктермен 
таныстырып, олар туралы 

Жәндіктердің 1с 



әлемі жұмбақ жасыра білуге 
үйрету, қысқаша 
сипаттап, тіл байлығын 
жетілдіру 

атаулары 

 Еңбек бәрін 
жеңбек 

Балаларды бала кезінен 
қарапайым еңбек 
дағдыларына баулып, 
еңбек туралы дұрыс 
көзқарастар 
қалыптастыру,еңбекті 
бағалай білуге үйрету. 

Еңбек, көмек 1с 

Мамыр 
Әр қашан 
күн 
сөнбесін! 

Достық – біздің 
тірегіміз(халықта
р достығы) 

Достықтың тірегі болған 
Отанымыздың көп 
ұлттылығын, ұлттар 
ынтымақтастығын 
ұғындырып, 
түсіндіру.Сөздік 
қорларын молайту, бекіту, 
жетілдіру. Отанына деген 
сүйіспеншілгін арттыру. 

Көп ұлттар 
тұрады, ортақ 
үйіміз, достық 
жыры, бақытты 
өмір сүреміз. 

1с 

 Отан 
қорғаушылар,(ҚР 
әскері,Ұлы Отан 
соғысының 
ардагерлері) 

Балаларды қазақ 
халқының атақты 
батырларымен 
таныстырып, өшпес өнеге 
қалдырған батырларды 
танып білуге, есімдерін 
жатқа білуге жаттықтыру, 
 ұлттық дүние танымдық 
білімдерін толықтырып, 
мақтаныш сезімін ұялату, 
сөздік қорларын байыту  

Ардагер,мереке,ә
скер, 
қорғау 

1с 

 Көңілді жаз Балаларды табиғаттың 
әдемі көрінісін сезе 
білуге, сипаттап айта 
білуге үйрету, білімдерін 
жетілдіру, сөздік 
қорларын байыту, 
күнделікті серуендерде 
сөздік қорың қолдана 
білуге үйрету, 
талпындыру 

Жаз, 
әдемі,ыстық, 
шомылу, демалу 

1с 

 Мен жасай 
аламын 
 

Балаларды еңбекке 
баулу,іс-қимылдарын 
қазақша айта білуге 
үйрету,көмекші қолғанат 
болу қабілеттерін 
тәрбиелеу 

 1 с  
 
 (36)сағ 

 
 



«Утверждено» 

Директор комплекса 

                                                                     УО  «Голубой парус» 

____________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                  31 августа 2021г. 

             

2021-2022 оқу жылына арналған 
«Байланыс» білім беру аймағы 

«Қазақ тілі» бөлмінің 
Жылыдық перспективалық жоспары 

 

                    Годовой перспективный план 
Образовательная область «Коммуникация» 

Раздел «Казахский язык» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

«Сұңқар» тобы 

группа «Сұңқар»  

(старшая группа)   

 

 

 

 
Алматы қ. – г. Алматы 



2021-2022  оқу жылына арналған қазақ  тілі  оқу  қызыметінің 
күнтізбелік – тақырыптық  жылдық жоспары 

ересектер  «Сұңқар»  тобы 

Айлар 
Тақырып

тар 

Апталық 
тақырытар 

Сабақтың мақсаты Меңгерілетін 
сөздер 

Сағ.са
ны 

     
Қыркүй
ек 
Балабақ
ша 

Сәлем менің 
сүйікті 
балабақшам! 

Амандасу үлгілерін еске 
салу, оларды күнделікті 
өмірде орынды қолдана 
білуге 
дағдыландыру.Балаларды 
әдептілікке, сыпайылыққа 
тәрбиелеу,балаларды үй, 
балабақша сөздерімен 
таныстыру. «Мынау» 
сөзімен байланыстыра 
қолдануға үйрету. Өз 
үйлеріне, 
балабақшаларына 
құрметпен қарауға 
тәрбиелеу. 

Сәлем! 
Сәлеметсіз бе! 
Сау болыңыз! 

Менің 
балабақшам 

 Әдемі,жарық, 
мынау\мынау не? 

1с 

 Менің достарым Достық жайлы түсінік 
бере отырып, балалардың 
бірін-бірі сыйлауына, 
тыңдай білуіне жағдайлар 
жасау. Дос туралы 
қысқаша қазақша айта 
білуге үйрету  

Менің досым... 
Оның аты.. 

1с 

 Менің сүйікті 
ойыншықтарым 

Ойыншық атауларын 
қайталау. Оларды берші 
етістігімен 
байлданыстыра қолдануға 
баулу. Ойнағысы келетін 
ойыншықты сұрап алуға 
дағдыландыру. 

Маған берші... 
Доп берші 
Текше берші 
Аю берші 

1с 

 Жиһаздар Үй ішіндегі бөлмелер 
маңызы мен қызметі. Өз 
бөлмесіндегі заттарды 
ажырата білу. Тазалыққа, 
ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Менің бөлмем. 
Төсек, кілем, 
үстел, 
ойыншықтар, 
есік, терезе 

1с 

Қазан 
 
Менің 
отбасым 

Менің отбасым Үй-іші туралы білімдерін 
кеңейту. Сөз қорларын, 
ауызша сөйлесу тілін 
дамыту 
Сөз қорларын, ауызша 
сөйлесу тілін дамыту. Үй-
іші адамдарына, үлкен-
кіші, аға-інілеріне 
бауырмалдық қарым-

Аға, інім, сіңлім, 
қарындасым 

1с 



қатынасын қалыптастыру. 
Қарындас және сіңлі 
сөздерін ажырата білуге 
дағдыландыру 

 Менің көшем Балаларды өзінің тұратын 
көшесінің атын білуге 
жаттықтыру  

Ұзын , түзу, таза 
Менің көшем.. 

1с 

 Үйдегі және 
көшедегі 
қауіпсіздік 

Жол ережесін қадағалау 
жайында мәліметтер беру. 
Бағдаршамның қызметін 
түсіндіру. 
Балаларға  үйдегі 
қауіпсіздік шаралары 
туралы түсіндіру, қауіпті 
заттармен, қауіпсіздік 
жағдайлармен таныстыру 
және олардан сақтана 
білуге үйрету. 

Қызыл – тоқта, 
жасыл-жүр, 
сары-дайындал  
өрт сөндіруші, 
жедел жәрдем 

1с 

 Алтын күз Күзгі табиғат ерекшелігін, 
күзгі еңбек түрін, күздің 
халыққа берер байлығын 
ұғындыру. Жаз бен күзді 
салыстыра отырып, 
әңгімелесу. Қазақша 
сөйлесуде сөйлемді дұрыс 
құрастыруға үйрету. 

Алтын күз, 
жемістер, алма, 
алмұрт, жүзім, 
шие 

1с 

Қараша 
Дені 
саудың 
жаны сау 

Өзім туралы Өзі туралы қысқаша 
мәлімет бере алуға 
үйрету, өзіне деген 
сенімділікке тәрбиелеу, 
сұраққа жауап бере алу 
дағдысын дамыту 

Менің атым, 
менің анам, 
менің әкем, мен 5 
жастамын 

1с 

 Дұрыс 
тамақтану,дәруме
ндер 

Денсаулық сақтау туралы 
түсінік беру, зейінін 
тұрақтандыру, ойлау 
қабілетін дамыту, сөздік 
қорын байыту, 
байланыстыра сөйлеуін 
дамыту, дене мүшелері 
туралы түсінік беру, 
тазалаққа үйрету, 
мейірімділікке, 
ұқыптылыққа үйрету т.б. 

Денсаулық, 
саламат, 
жемістер, 
көкөністер, дені 
сау, ауырмайды 

1с 

 Өзіңе және өзгеге 
көмектес 

Балаларды еңбекке баулу 
кезіндегі іс-қимылдарын 
қазақша айта білуге 
үйрету. Көмекші, 
қолғанат болу 
қабілеттерін тәрбиелеу, 
сөздік қорларын байыту, 
бекіту. 

Бір-бірімізді 
сыйлаймыз, 
көмек, 
қамқор,адал 

1с 



 Біз күштіміз, 
ептіміз 

Дене жаттығуларының 
адам ағзасына, көңіл 
күйіне тигізетін пайдасы 
туралы түсінік 
беру,ұқыптылыққа,жинақ
ылыққа тәрбиелеу 

Ойындар, жүгір, 
секір,еңбекте 

1с 

Желтоқса
н 
Менің 
Қазақстан
ым 

Тарихқа саяхат Қазақстанның орталық 
қалаларын атай білу. 
Тілге тән дыбстарды 
дұрыс айтуға 
жаттықтыру, сөздік 
қорларын байыту. Туған 
өлкесін тани білу, 
мақтаныш сезімдерін 
ұялату. 

«Менің Отаным-
Қазақстан»  
Танымдық 
суреттер 

1с 

 Туған өлкем Туған елім, Отаным – 
Қазақстан туралы 
түсініктерін кеңейту 

Менің Отаным –
Қазақстан 
Елім,Отанымды 
сүйемін 

1с 

 Нұр-Сұлтан- 
Отанымыздың 
жүрегі 

Балалардың сөздік қорын 
молайту, сөйлем құрау 
білуді үйрету, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
Отанына деген 
сүйіспеншіліктерін 
арттыру, Елордамыз 
туралы түсінік беру, 
көрікті жерлерімен 
таныстыру 
 

Отан, Нұр-
Сұлтан, 
әдемі,елорда 

 
1с 

 Тәуелсіз 
Қазақстан(КР 
Тұңғыш 
Президенті, 
мемлекеттік 
рәміздер) 

Әнұранды орындаудағы 
ерекшеліктерді ұғындыру. 
Туған еліне деген 
сүйіспеншілікке, 
патриоттық сезімге 
тәрбиелеу. 

Елбасы, елтаңба, 
ту, рәміздері 

1с 

Қаңтар 
Табиғат 
әлемі 

Айналамыздағы 
өсімдіктер 

Балалардан өз 
алаңдарындағы өсіп 
тұрған ағаш, гүл, өсімдік 
туралы сұрау. Оларды 
қалай баптау керек екенін 
ұғындыру. Өсімдік әлемін 
аялай білуге тәрбиелеу. 

Гүл, гүлдер, 
ағаш, жапырақ, 
шөп 

1с 

 Жануарлар әлемі Балаларды жан-
жануарлардың тіршілігі 
туралы түсінік беру, 
сөздік қорларын солайту. 
Аңдарға деген қамқорлық 
сүйіспеншіліктерін 
арттыру. 

Орманда қорек 
іздейді, арыстан, 
жолбарыс,т.б  
Улкен-кішкентай 

1с 



 Құстар – біздің 
досымыз 

 Құстар туралы  
ұғымдарын кеңейту.  
Құстардың қайда 
болатыны туралы 
түсіндіру. Құстардың 
атын қазақ тілінде дұрыс 
айтуға үйрету, әңгімелесу, 
әңгімелеу дағдыларын 
жетілдіру. Сөздің 
дыбыстық жағын 
меңгерту. Дұрыс айтуға 
үйрету. 

Қарға, торғай, 
қыран, тоқылдақ 

1с 

 Ғажайып қыс Жыл мезгілінің өзіндік 
ерекшелігімен таныстыру, 
Қысқы мереке, киім, 
еңбек туралы түсініктерін 
тереңдету. 

Қыс, қар жауды, 
күн суытты. 

1с 

Ақпан 
 
Бізді  
қоршаған 
орта 

Ғажайыптар 
әлемі 

Үй жануарларын мен  
жабайы жануарлар 
туралы білімдерін 
кеңейту, жануарлар 
туралы білімдерін 
кеңейту. Қазақ тілінде 
сөйлемді дұрыс 
құрастыру дағдыларын 
әңгімелей, білу 
дағдыларын жетілдіру. 

Бұрын 
меңгертілген 
балалар жиі 
қолданатын 
(түлкі, аю, тиін, 
қоян) сөздер 
және керік, 
арыстан,  
жолбарыс, 
түйеқұс 

1с 

 Көліктер Балаларды көлік 
түрлерімен 
таныстыру,Ойлау, есте 
сақтау қабілеттерін 
арттыру,Сөздік қорларын 
молайту 

Жер үсті 
көліктері 
Бағдаршам, 
ұшақ, тік ұшақ 

1с 

 Электроника 
әлемі 

Сөздік қорларын , 
заттардың қасиеттері мен 
сапасы, көлемі, не үшін 
керектігін білдіретін 
заттармен толықтыру 

Кір жуғыш 
мәшине, 
теледидар, үтік, 
шаңсорғыш, 
тоңазытқыш 

1с 

 Мамандықтың 
бәрі жақсы 

Алдыңғы тақырыпты 
қайталай отырып, 
мамандық түрлерімен 
таныстыру,мамандық 
иелерін құрметтеуге 
тәрбиелеу 

Құтқарушы, 
аспаз, суретші, 
күзетші 

1c 

Наурыз 
 
Салттар 
мен 
фольклор 

Қазақ халқының 
салттары мен 
дәстүрлері  

Балаларды қазақ 
халқының салт- 
дәстүрлерімен таныстыру; 
сөз қоларын 
молайту,қазақ халқының 
мәдениетіне, салт- 
дәстүріне 
қызығушылықтарын 

 Бесікке салу, 
тұсау кесу, атқа 
мінгізу 

1с 



арттыру, мейірімділікке 
тәриелеу 

 Ертегілер елінде. 
Театр әлемі 

Ертегілер еліне саяхат 
жасау арқылы 
халқымыздың сан 
ғасырлық таңғажайып 
тарихын, 
бабаларымыздың 
батырлығы, даналығы, 
қайсарлығы, тапқыр 
шешендігін, 
бірліктіаңсағанын айту.  

Алдар Көсе, бай, 
кедей 

1с 

 Өнер көзі 
халықта 

Адамдардың қолымен 
жасаған қолөнер 
бұйымдары  туралы  
түсінік беру.Зат есімдерді, 
етістіктерді дұрыс 
қолдана білуге үйрету.                   
Дыбыстарды дұрыс айту 
дағдыларын жетілдіру. 

Әсем, әдемі, ою, 
ағаштан, 
темірден, киізден 
, теріден 
жасалған 

1с 

 Нұр төккен, гүл 
көктем 

Балалардың табиғат 
құрылысындағы 
өзгерістерге деген 
қызығушылығын арттыру. 
Табиғаттың әдемі 
көрінісін сезе білуге 
үйрету, сөздік қорларын 
молайтып, жетілдіру. 
Балаларды сегізінші 
наурыз мерекесімен 
таныстыру. Сөздік қорын 
молайту. 

Мереке, ана, 
құттықтау, гүл, 
сыйлық 

1с 

Сәуір 
Біз 
еңбекқор 
баламыз 

Аялайық 
гүлдерді 

Балалардың гүлдер 
туралы білімдерін 
кеңейту,табиғатты 
аялауға тәрбилеу, еңбекке 
баулу, дала гүлдерімен 
бөлме гүлдерінің 
айырмашылығын 
түсіндіру 

Гүлдердің 
атаулары, 
Күту, су құю 

1с 

 Ас атасы- нан Өз ойларын дұрыс, 
қазақша байланыстырып 
жеткізе білуге 
дағдыландыру,балаларға 
бидайдың не екенін , 
нанның бізге қалай 
келетінін 
түсіндіру,Ә.Қалдыбаевты
ң «Ас атасы-нан»өлеңін 
талдап түсінуге жетелеу 

Нан, бидай, 
қоқымын 
шашпау, 
қастерлеу 

1с 

 Жәндіктер мен 
қосмекенділер 

Балаларды жәндіктермен 
таныстырып, олар туралы 

Жәндіктердің 1с 



әлемі жұмбақ жасыра білуге 
үйрету, қысқаша 
сипаттап, тіл байлығын 
жетілдіру 

атаулары 

 Еңбек бәрін 
жеңбек 

Балаларды бала кезінен 
қарапайым еңбек 
дағдыларына баулып, 
еңбек туралы дұрыс 
көзқарастар 
қалыптастыру,еңбекті 
бағалай білуге үйрету. 

Еңбек, көмек 1с 

Мамыр 
Әр қашан 
күн 
сөнбесін! 

Достық – біздің 
тірегіміз(халықта
р достығы) 

Достықтың тірегі болған 
Отанымыздың көп 
ұлттылығын, ұлттар 
ынтымақтастығын 
ұғындырып, 
түсіндіру.Сөздік 
қорларын молайту, бекіту, 
жетілдіру. Отанына деген 
сүйіспеншілгін арттыру. 

Көп ұлттар 
тұрады, ортақ 
үйіміз, достық 
жыры, бақытты 
өмір сүреміз. 

1с 

 Отан 
қорғаушылар,(ҚР 
әскері,Ұлы Отан 
соғысының 
ардагерлері) 

Балаларды қазақ 
халқының атақты 
батырларымен 
таныстырып, өшпес өнеге 
қалдырған батырларды 
танып білуге, есімдерін 
жатқа білуге жаттықтыру, 
 ұлттық дүние танымдық 
білімдерін толықтырып, 
мақтаныш сезімін ұялату, 
сөздік қорларын байыту  

Ардагер,мереке,ә
скер, 
қорғау 

1с 

 Көңілді жаз Балаларды табиғаттың 
әдемі көрінісін сезе 
білуге, сипаттап айта 
білуге үйрету, білімдерін 
жетілдіру, сөздік 
қорларын байыту, 
күнделікті серуендерде 
сөздік қорың қолдана 
білуге үйрету, 
талпындыру 

Жаз, 
әдемі,ыстық, 
шомылу, демалу 

1с 

 Мен жасай 
аламын 
 

Балаларды еңбекке 
баулу,іс-қимылдарын 
қазақша айта білуге 
үйрету,көмекші қолғанат 
болу қабілеттерін 
тәрбиелеу 

 1 с  
 
 (36)сағ 
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«Балапан» тобы 

группа «Балапан» 

(средняя группа) 

 

 

 
Алматы қ. – г. Алматы 



 
2021-2022  оқу жылына арналған қазақ  тілі  оқу  қызыметінің күнтізбелік – 

тақырыптық  жылдық жоспары 

ортаңғы  «Балапан» тобы 

. 
Ай Апта Тақырыптар Мақсаты Сөздер Ойында

р 
 

Қыркү
йек 

 
I 
Балабақ
ша 

 
Менің 
балабақшам 

Балаларға балабақша 
туралы түсінік беру. 
Өткен жылғы сөздерді 
еске түсірту. Жаңа 
сөздер үйрету. Қазақ 
тіліне тйн 
дыбыстарды (і,ө) 
дұрыс айтуға 
жаттықтыру  

 
Есік, 
терезе, 
кілем, 
төсек. 

 
«Дұрыс 
қайтала, 
көрсет»,  
«Сақ 
бол». 

1 

 
II 

Менің 
достарым 

Достық жайлы түсінік 
бере отырып, 
балалардың бірін-бірі 
сыйлауына, тыңдай 
білуіне жағдайлар 
жасау. Дос туралы 
қысқаша қазақша айта 
білуге үйрету  

Менің 
досым... 
Оның 
аты.. 

 1 

 ІІІ  
Менің 
ойыншықтар
ым 

Ойыншықтарды 
қазақша дұрыс атауға 
үйрету. Сөздегі қазақ 
тіліне тән 
дыбыстарды ажырата 
білуге жаттықтыру. 
Өткен сөздерді бекіту. 
Ойыншықты таза 
ұстауға тәрбиелеу.  

 
Текше, 
қасқыр, 
қоян, піл. 

 
«Ғажап 
қоржын»
, «Мен 
секілді 
қайтала», 
«Айтқан
ды 
орында». 

1 

 IV Жиһаздар Үй ішіндегі бөлмелер 
маңызы мен қызметі. 
Өз бөлмесіндегі 
заттарды ажырата 
білу. Тазалыққа, 
ұқыптылыққа 
тәрбиелеу. 

Менің 
бөлмем. 
Төсек, 
кілем, 
үстел, 
ойыншықт
ар, есік, 
терезе 

Дидактиа
клық 
ойын:  
 «Кім 
тапқыр» 
Тақырып 
бойынша 
жаңа 
сөздерді  
қайталат
у. 

1 

Қазан  
I 
Менің 
отбасым 

 
Отбасы 

. 
 
 

 
Қыз, ұл, 
ата, әже, 
аға. 

 
«Мен 
секілді 
қайтала», 
«Үйде 
кім 
бар?». 

1 



II Менің көшем Балаларды өзінің 
тұратын көшесінің 
атын білуге 
жаттықтыру  

Ұзын , 
түзу, таза 
Менің 
көшем.. 

 1 

ІІІ Үйдегі және 
көшедегі 
қауіпсіздік 

Жол ережесін 
қадағалау жайында 
мәліметтер беру. 
Бағдаршамның 
қызметін түсіндіру. 
Балаларға  үйдегі 
қауіпсіздік шаралары 
туралы түсіндіру, 
қауіпті заттармен, 
қауіпсіздік 
жағдайлармен 
таныстыру және 
олардан сақтана 
білуге үйрету. 
 

Қызыл – 
тоқта, 
жасыл-
жүр, сары-
дайындал  
өрт 
сөндіруші, 
жедел 
жәрдем 

1с  

IV   
Жыл мезгілі. 
Күз 

Сөздік қорларын жаңа 
сөздермен толықтыру; 
түстерді қайталау, 
бекіту. Сұраққа толық 
жауап беруге 
дағдыландыру. 
Табиғат сұлулығын 
көре білуге тәрбиелеу. 

 
Жыл 
мезгілі, 
күз, 
салқын, 
қолшатыр, 
жаңбыр. 

 
«Кім көп 
айтады?»
. 

1 

Қараш
а 

 
I 
Дені 
саудың 
жаны сау 

Өзім туралы Тақырып бойынша 
жаңа сөз үйрету, өзі 
туралы, қысқаша 
айтуға дағдыландыру, 
Ойлау шапшаңдығын 
дамыту, тазалыққа 
тәрбиелеу. Тіл 
үйренуге деген 
қызуғышылықтарын 
арттыру.  

 
Менің 
атым... 
Мен 4 
жастамын 
Мен 
балабақша
ға 
барамын 

 
«Қуырша
қпен 
танысу, 
«Сақ 
бол». 

1 

II Дұрыс 
тамақтану,дәр
умендр 

Денсаулық сақтау 
туралы түсінік 
беру, зейінін 
тұрақтандыру, ойлау 
қабілетін дамыту, 
сөздік қорын байыту, 
байланыстыра 
сөйлеуін дамыту, дене 
мүшелері туралы 
түсінік беру, 
тазалаққа үйрету, 
мейірімділікке, 
ұқыптылыққа үйрету 
т.б. 

Денсаулы
қ, саламат, 
жемістер, 
көкөністер
, дені сау, 
ауырмайд
ы 

 1 

ІІІ Өзіңе және 
өзгеге 
көмектес 

Балаларды 
үлкендерге, өздерінен 
кішілерге деген 

көмек, 
қамқор,ад
ал 

«біз 
көмекші
міз» 

1 



қамқорлық сезімін 
қазақ тілінде айта 
білуге жаттықтыру.  

 IV Біз күштіміз, 
ептіміз 

Дене 
жаттығуларының 
адам ағзасына, көңіл 
күйіне тигізетін 
пайдасы туралы 
түсінік 
беру,ұқыптылыққа,жи
нақылыққа тәрбиелеу 
 

Ойындар, 
жүгір, 
секір,еңбе
кте 

 1 

Желто
қсан 

 
I                
Менің 
Қазақста
ным! 

 
Тарихқа 
саяхат 

Тақырып бойынша 
жаңа сөздермен 
таныстыру. Өз 
Отанын, қаласын, 
астананы дұрыс 
айтуға үйрету. Ойлау, 
елестету 
қабіллеттерін дамыту. 
Отанына деген жылы 
сезімдерін ояту.  
 
 

 
Отан, 
Нұр-
Сұлтан, 
қала, үй. 

 
«Дұрыс 
ата», 
«Қайтала
» дұрыс 
көрсет». 

1 

II Туған өлкем Туған елім, Отаным – 
Қазақстан туралы 
түсініктерін кеңейту 

Менің 
Отаным –
Қазақстан 
Елім,Отан
ымды 
сүйемін 

 1 

 
III 
 

 
Нұр-Сұлтан –
Отанымызды
ң жүрегі 

 
Балаларға бас 
қаламыз - Астананың  
көрікті жерлерін атай 
білуге талпындыру, 
тіл мәдениетін 
жетілдіріп, мақтаныш 
сезімін ұялату, сөздік 
қорларын байыту. 

 
Үлкен, 
әсем, 
көшелері 
түзу, 
даңғылдар
, 
саябақтар, 
гүлзарлар,  

 
«Тыңда, 
көрсет, 
қайтала» 

 
1 

 IV Тәуелсіз 
Қазақстан(КР 
Тұңғыш 
Президенті, 
мемлекеттік 
рәміздер) 

Әнұранды 
орындаудағы 
ерекшеліктерді 
ұғындыру. Туған 
еліне деген 
сүйіспеншілікке, 
патриоттық сезімге 
тәрбиелеу. 

Елбасы, 
елтаңба, 
ту, 
рәміздері 

 1 

Қаңта
р 

 
I 
Табиғат 
әлемі 

Жануарлар 
әлемі 

Сөздік қордың 
белсенділігін 
арттыру,жануарларды 
дұрыс, анық айтуға 
үйрету, қазақ тілін 
үйренуге 
ынталандырып 

Аю, 
қасқыр, 
арыстан, 
жолбарыс, 
қоян,түлкі 

«Орманғ
а саяхат» 

1 



қызықтыру, сөйлеу 
үлгілерін 
қалыптастыру. 

II Өсімдіктер Балалардан өз 
алаңдарындағы өсіп 
тұрған ағаш, гүл, 
өсімдік туралы сұрау. 
Оларды қалай баптау 
керек екенін 
ұғындыру. Өсімдік 
әлемін аялай білуге 
тәрбиелеу. 

Гүл, 
гүлдер, 
ағаш, 
жапырақ, 
шөп 

 1 

III Құстар – 
біздің 
досымыз 

 Құстар туралы  
ұғымдарын кеңейту.  
Құстардың қайда 
болатыны туралы 
түсіндіру. Құстардың 
атын қазақ тілінде 
дұрыс айтуға үйрету, 
әңгімелесу, әңгімелеу 
дағдыларын 
жетілдіру. Сөздің 
дыбыстық жағын 
меңгерту. Дұрыс 
айтуға үйрету. 

Қарға, 
торғай, 
қыран, 
тоқылдақ 

 1 

 
IV 

Ғажайып қыс Жаңа сөздер үйрету, 
тілдерін жаттықтыру. 
Қысқа сөйлеммен кыс 
ерекшеліктерін айтуға 
үйрету. Есте сақтау, 
ойлау қабілетерін 
дамыту. Табиғатты 
сүюге тәрбиелеу.  

 
Аяз, 
шаңғы, 
сырғанақ, 
суық, 
шырша. 

 
«Аққала»
, «Не 
жоқ?» 

1 

Ақпан I 
Бізді 
қоршаға
н әлем 

Ғажайыптар 
әлемі 

Үй жануарларын мен  
жабайы жануарлар 
туралы білімдерін 
кеңейту, жануарлар 
туралы білімдерін 
кеңейту. Қазақ тілінде 
сөйлемді дұрыс 
құрастыру 
дағдыларын 
әңгімелей, білу 
дағдыларын 
жетілдіру. 

Бұрын 
меңгертілг
ен балалар 
жиі 
қолданаты
н (түлкі, 
аю, тиін, 
қоян) 
сөздер 
және 
керік, 
арыстан,  
жолбарыс, 
түйеқұс 

 1 

II Көліктер 
 

Балаларды көлік 
түрлерімен 
таныстыру,ойлау, есте 
сақтау қабілеттерін 
арттыру 

Ұшақ, 
тікұшақ, 
мәшине, 
автобус 

«Дауысы
нан 
таны» 

1 

III Электроника 
әлемі 

Сөздік қорларын , 
заттардың қасиеттері 

Кір 
жуғыш 

 1 



мен сапасы, көлемі, не 
үшін керектігін 
білдіретін заттармен 
толықтыру 

мәшине, 
теледидар, 
үтік, 
шаңсорғы
ш, 
тоңазытқы
ш 

 
IV 

Мамандықты
ң бәрі жақсы 

Балаларды мамандық 
атаулармен 
таныстыру, сөздік 
қорларын байыту, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
ойлау, дұрыс атау, 
есте сақтау 
қабілеттерін арттыру 

мұғалім, 
дәрігер, 
ұшқыш, 
жүргізуші, 
құрылысш
ы 

«Кім 
жоқ» 

1 

Науры
з 

 
I 
Салттар 
мен 
фолькло
р 

Қазақ 
халқының 
салттары мен 
дәстүрлері  

Балаларды қазақ 
халқының салт- 
дәстүрлерімен 
таныстыру; сөз 
қоларын 
молайту,қазақ 
халқының 
мәдениетіне, салт- 
дәстүріне 
қызығушылықтарын 
арттыру, 
мейірімділікке 
тәриелеу 

 Бесікке 
салу, 
тұсау 
кесу, атқа 
мінгізу 

1с  

II  
Ертегілер 
елінде.Театр 
әлемі 

 
Балаларға үстел үсті 
театры арқылы 
ертегіні баяндау, 
сұрақ-жауап арқылы 
балалардың ауызекі 
сөйлеулерін дамыту. 
Мазмұнды сурет 
арқылы ертегі 
мазмұнын түсіндіру. 
Мейірімділікке, 
адамгершілікке 
тәрбиелеу. 

 
Ертегі, 
дос, 
құлын, 
күшік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Қуырма
ш». 

1 

III Өнер көзі 
халықта 

Адамдардың қолымен 
жасаған қолөнер 
бұйымдары  туралы  
түсінік беру.Зат 
есімдерді, етістіктерді 
дұрыс қолдана білуге 
үйрету.                   
Дыбыстарды дұрыс 
айту дағдыларын 
жетілдіру. 

Әсем, 
әдемі, ою, 
ағаштан, 
темірден, 
киізден , 
теріден 
жасалған 

 1 

 
IV 

Нұр төккен, 
гүл көктем 

Сөздік қорларын жаңа 
сөздермен толықтыру, 

 
Көктем, 

 
«Қайтала

1 



сөздерді түсініп, 
тілдерінің дұрыс 
жетілуіне көңіл бөлу. 
Сұраққа толық жауап 
беруге дағдыландыру. 
Табиғат сұлулығын 
көре білуге, сүюге 
тәрбиелеу.  

күн, ағаш, 
көбелек, 
бақбақ. 

, көрсет», 
«Сөз 
ойла, тез 
ойла», 
«Дауысы
нан біл». 

Сәуір  
I 
Біз 
еңбекқор 
баламыз 

Аялайық 
гүлдерді 

Балалардың гүлдер 
туралы білімдерін 
кеңейту,табиғатты 
аялауға тәрбилеу, 
еңбекке баулу, дала 
гүлдерімен бөлме 
гүлдерінің 
айырмашылығын 
түсіндіру 

Гүлдердің 
атаулары, 
Күту, су 
құю 

 1 

II Ас атасы-нан Ас атасынан»  - 
нанның дәм басы, 
тамақтың атасы екені 
туралы түсінік беру 

Нан,  
бидай, 
еңбек 

Қайтала, 
көрсет», 
«Сөз 
ойла» 

 

III Жәндіктер 
мен 
қосмекенділер 
әлемі 

Балаларды 
жәндіктермен 
таныстырып, олар 
туралы жұмбақ 
жасыра білуге үйрету, 
қысқаша сипаттап, тіл 
байлығын жетілдіру 

Жәндіктер
дің 
атаулары 

 1 

 
IV 

Еңбек бәрін 
жеңбек 

Балаларды еңбекке 
баулу кезіндегі іс-
қимылдарын қазақша 
айта білуге үйрету.  
 
Көмекші, қолғанат 
болу  
 
қабілеттерін 
тәрбиелеу, сөздік 
қорларын байыту, 
бекіту. 

Көмекшім
із, кезекші 
боламыз,  
 
таратамыз,  
 
жинаймыз
, сүртеміз, 
гүлге су 
құямыз. 

«Кім 
кезекші? 
Кім 
көмекші?
»  

1 

Мамы
р 

 
I 
Әрқашан 
күн 
сөнбесін
! 

Достық – 
біздің 
тірегіміз(халы
қтар достығы) 

Достықтың тірегі 
болған Отанымыздың 
көп ұлттылығын, 
ұлттар 
ынтымақтастығын 
ұғындырып, 
түсіндіру.Сөздік 
қорларын молайту, 
бекіту, жетілдіру. 
Отанына деген 
сүйіспеншілгін 
арттыру. 

Көп 
ұлттар 
тұрады, 
ортақ 
үйіміз, 
достық 
жыры, 
бақытты 
өмір 
сүреміз. 

 1 

II Отан 
қорғаушылар 

Балаларды Қазақстан 
елінің әскерлерімен 

Отан 
қорғаған 

«Қайтала 
көрсет» 

 



(ҚР әскері, 
ардагерлер   

таныстыру, мақтаныш 
сезімін арттыру 

батырлар, 
Бауыржан, 
Мәншүк, 
Әлия 

 
III 

Көңілді жаз Жыл мезгіліне 
байланысты сөздерді 
үйрету, сұрақты 
түсініп, оған жауап 
беру дағдысын 
жетілдіру 

Жаз, 
ыстық, 
құм, 
кемпірқос
ақ 

 
«Бұл қай 
сөз?». 

1 

 IV Мен жасай 
аламын 
 

Балаларды еңбекке 
баулу,іс-қимылдарын 
қазақша айта білуге 
үйрету,көмекші 
қолғанат болу 
қабілеттерін 
тәрбиелеу 

  1 

                                                      Жалпы сағат саны 3
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«Еркетай» тобы  

группа «Еркетай» 

(средняя группа) 

 

 
 

Алматы қ. – г. Алматы 

 

 



2021-2022  оқу жылына арналған қазақ  тілі  оқу  қызыметінің күнтізбелік – 
тақырыптық  жылдық жоспары 

ортаңғы «Еркетай» тобы 

. 
Ай Апта Тақырыптар Мақсаты Сөздер Ойында

р 
 

Қыркү
йек 

 
I 
Балабақ
ша 

 
Менің 
балабақшам 

Балаларға балабақша 
туралы түсінік беру. 
Өткен жылғы сөздерді 
еске түсірту. Жаңа 
сөздер үйрету. Қазақ 
тіліне тйн 
дыбыстарды (і,ө) 
дұрыс айтуға 
жаттықтыру  

 
Есік, 
терезе, 
кілем, 
төсек. 

 
«Дұрыс 
қайтала, 
көрсет»,  
«Сақ 
бол». 

1 

 
II 

Менің 
достарым 

Достық жайлы түсінік 
бере отырып, 
балалардың бірін-бірі 
сыйлауына, тыңдай 
білуіне жағдайлар 
жасау. Дос туралы 
қысқаша қазақша айта 
білуге үйрету  

Менің 
досым... 
Оның 
аты.. 

 1 

 ІІІ  
Менің 
ойыншықтар
ым 

Ойыншықтарды 
қазақша дұрыс атауға 
үйрету. Сөздегі қазақ 
тіліне тән 
дыбыстарды ажырата 
білуге жаттықтыру. 
Өткен сөздерді бекіту. 
Ойыншықты таза 
ұстауға тәрбиелеу.  

 
Текше, 
қасқыр, 
қоян, піл. 

 
«Ғажап 
қоржын»
, «Мен 
секілді 
қайтала», 
«Айтқан
ды 
орында». 

1 

 IV Жиһаздар Үй ішіндегі бөлмелер 
маңызы мен қызметі. 
Өз бөлмесіндегі 
заттарды ажырата 
білу. Тазалыққа, 
ұқыптылыққа 
тәрбиелеу. 

Менің 
бөлмем. 
Төсек, 
кілем, 
үстел, 
ойыншықт
ар, есік, 
терезе 

Дидактиа
клық 
ойын:  
 «Кім 
тапқыр» 
Тақырып 
бойынша 
жаңа 
сөздерді  
қайталат
у. 

1 

Қазан  
I 
Менің 
отбасым 

 
Отбасы 

. 
 
 

 
Қыз, ұл, 
ата, әже, 
аға. 

 
«Мен 
секілді 
қайтала», 
«Үйде 
кім 

1 



бар?». 
II Менің көшем Балаларды өзінің 

тұратын көшесінің 
атын білуге 
жаттықтыру  

Ұзын , 
түзу, таза 
Менің 
көшем.. 

 1 

ІІІ Үйдегі және 
көшедегі 
қауіпсіздік 

Жол ережесін 
қадағалау жайында 
мәліметтер беру. 
Бағдаршамның 
қызметін түсіндіру. 
Балаларға  үйдегі 
қауіпсіздік шаралары 
туралы түсіндіру, 
қауіпті заттармен, 
қауіпсіздік 
жағдайлармен 
таныстыру және 
олардан сақтана 
білуге үйрету. 
 

Қызыл – 
тоқта, 
жасыл-
жүр, сары-
дайындал  
өрт 
сөндіруші, 
жедел 
жәрдем 

1с  

IV   
Жыл мезгілі. 
Күз 

Сөздік қорларын жаңа 
сөздермен толықтыру; 
түстерді қайталау, 
бекіту. Сұраққа толық 
жауап беруге 
дағдыландыру. 
Табиғат сұлулығын 
көре білуге тәрбиелеу. 

 
Жыл 
мезгілі, 
күз, 
салқын, 
қолшатыр, 
жаңбыр. 

 
«Кім көп 
айтады?»
. 

1 

Қараш
а 

 
I 
Дені 
саудың 
жаны сау 

Өзім туралы Тақырып бойынша 
жаңа сөз үйрету, өзі 
туралы, қысқаша 
айтуға дағдыландыру, 
Ойлау шапшаңдығын 
дамыту, тазалыққа 
тәрбиелеу. Тіл 
үйренуге деген 
қызуғышылықтарын 
арттыру.  

 
Менің 
атым... 
Мен 4 
жастамын 
Мен 
балабақша
ға 
барамын 

 
«Қуырша
қпен 
танысу, 
«Сақ 
бол». 

1 

II Дұрыс 
тамақтану,дәр
умендр 

Денсаулық сақтау 
туралы түсінік 
беру, зейінін 
тұрақтандыру, ойлау 
қабілетін дамыту, 
сөздік қорын байыту, 
байланыстыра 
сөйлеуін дамыту, дене 
мүшелері туралы 
түсінік беру, 
тазалаққа үйрету, 
мейірімділікке, 
ұқыптылыққа үйрету 
т.б. 

Денсаулы
қ, саламат, 
жемістер, 
көкөністер
, дені сау, 
ауырмайд
ы 

 1 



ІІІ Өзіңе және 
өзгеге 
көмектес 

Балаларды 
үлкендерге, өздерінен 
кішілерге деген 
қамқорлық сезімін 
қазақ тілінде айта 
білуге жаттықтыру.  

көмек, 
қамқор,ад
ал 

«біз 
көмекші
міз» 

1 

 IV Біз күштіміз, 
ептіміз 

Дене 
жаттығуларының 
адам ағзасына, көңіл 
күйіне тигізетін 
пайдасы туралы 
түсінік 
беру,ұқыптылыққа,жи
нақылыққа тәрбиелеу 
 

Ойындар, 
жүгір, 
секір,еңбе
кте 

 1 

Желто
қсан 

 
I                
Менің 
Қазақста
ным! 

 
Тарихқа 
саяхат 

Тақырып бойынша 
жаңа сөздермен 
таныстыру. Өз 
Отанын, қаласын, 
астананы дұрыс 
айтуға үйрету. Ойлау, 
елестету 
қабіллеттерін дамыту. 
Отанына деген жылы 
сезімдерін ояту.  
 
 

 
Отан, 
Нұр-
Сұлтан, 
қала, үй. 

 
«Дұрыс 
ата», 
«Қайтала
» дұрыс 
көрсет». 

1 

II Туған өлкем Туған елім, Отаным – 
Қазақстан туралы 
түсініктерін кеңейту 

Менің 
Отаным –
Қазақстан 
Елім,Отан
ымды 
сүйемін 

 1 

 
III 
 

 
Нұр-Сұлтан –
Отанымызды
ң жүрегі 

 
Балаларға бас 
қаламыз - Астананың  
көрікті жерлерін атай 
білуге талпындыру, 
тіл мәдениетін 
жетілдіріп, мақтаныш 
сезімін ұялату, сөздік 
қорларын байыту. 

 
Үлкен, 
әсем, 
көшелері 
түзу, 
даңғылдар
, 
саябақтар, 
гүлзарлар,  

 
«Тыңда, 
көрсет, 
қайтала» 

 
1 

 IV Тәуелсіз 
Қазақстан(КР 
Тұңғыш 
Президенті, 
мемлекеттік 
рәміздер) 

Әнұранды 
орындаудағы 
ерекшеліктерді 
ұғындыру. Туған 
еліне деген 
сүйіспеншілікке, 
патриоттық сезімге 
тәрбиелеу. 

Елбасы, 
елтаңба, 
ту, 
рәміздері 

 1 

Қаңта
р 

 
I 

Жануарлар 
әлемі 

Сөздік қордың 
белсенділігін 

Аю, 
қасқыр, 

«Орманғ
а саяхат» 

1 



Табиғат 
әлемі 

арттыру,жануарларды 
дұрыс, анық айтуға 
үйрету, қазақ тілін 
үйренуге 
ынталандырып 
қызықтыру, сөйлеу 
үлгілерін 
қалыптастыру. 

арыстан, 
жолбарыс, 
қоян,түлкі 

II Өсімдіктер Балалардан өз 
алаңдарындағы өсіп 
тұрған ағаш, гүл, 
өсімдік туралы сұрау. 
Оларды қалай баптау 
керек екенін 
ұғындыру. Өсімдік 
әлемін аялай білуге 
тәрбиелеу. 

Гүл, 
гүлдер, 
ағаш, 
жапырақ, 
шөп 

 1 

III Құстар – 
біздің 
досымыз 

 Құстар туралы  
ұғымдарын кеңейту.  
Құстардың қайда 
болатыны туралы 
түсіндіру. Құстардың 
атын қазақ тілінде 
дұрыс айтуға үйрету, 
әңгімелесу, әңгімелеу 
дағдыларын 
жетілдіру. Сөздің 
дыбыстық жағын 
меңгерту. Дұрыс 
айтуға үйрету. 

Қарға, 
торғай, 
қыран, 
тоқылдақ 

 1 

 
IV 

Ғажайып қыс Жаңа сөздер үйрету, 
тілдерін жаттықтыру. 
Қысқа сөйлеммен кыс 
ерекшеліктерін айтуға 
үйрету. Есте сақтау, 
ойлау қабілетерін 
дамыту. Табиғатты 
сүюге тәрбиелеу.  

 
Аяз, 
шаңғы, 
сырғанақ, 
суық, 
шырша. 

 
«Аққала»
, «Не 
жоқ?» 

1 

Ақпан I 
Бізді 
қоршаға
н әлем 

Ғажайыптар 
әлемі 

Үй жануарларын мен  
жабайы жануарлар 
туралы білімдерін 
кеңейту, жануарлар 
туралы білімдерін 
кеңейту. Қазақ тілінде 
сөйлемді дұрыс 
құрастыру 
дағдыларын 
әңгімелей, білу 
дағдыларын 
жетілдіру. 

Бұрын 
меңгертілг
ен балалар 
жиі 
қолданаты
н (түлкі, 
аю, тиін, 
қоян) 
сөздер 
және 
керік, 
арыстан,  
жолбарыс, 
түйеқұс 

 1 



II Көліктер 
 

Балаларды көлік 
түрлерімен 
таныстыру,ойлау, есте 
сақтау қабілеттерін 
арттыру 

Ұшақ, 
тікұшақ, 
мәшине, 
автобус 

«Дауысы
нан 
таны» 

1 

III Электроника 
әлемі 

Сөздік қорларын , 
заттардың қасиеттері 
мен сапасы, көлемі, не 
үшін керектігін 
білдіретін заттармен 
толықтыру 

Кір 
жуғыш 
мәшине, 
теледидар, 
үтік, 
шаңсорғы
ш, 
тоңазытқы
ш 

 1 

 
IV 

Мамандықты
ң бәрі жақсы 

Балаларды мамандық 
атаулармен 
таныстыру, сөздік 
қорларын байыту, тіл 
мәдениетін жетілдіру, 
ойлау, дұрыс атау, 
есте сақтау 
қабілеттерін арттыру 

мұғалім, 
дәрігер, 
ұшқыш, 
жүргізуші, 
құрылысш
ы 

«Кім 
жоқ» 

1 

Науры
з 

 
I 
Салттар 
мен 
фолькло
р 

Қазақ 
халқының 
салттары мен 
дәстүрлері  

Балаларды қазақ 
халқының салт- 
дәстүрлерімен 
таныстыру; сөз 
қоларын 
молайту,қазақ 
халқының 
мәдениетіне, салт- 
дәстүріне 
қызығушылықтарын 
арттыру, 
мейірімділікке 
тәриелеу 

 Бесікке 
салу, 
тұсау 
кесу, атқа 
мінгізу 

1с  

II  
Ертегілер 
елінде.Театр 
әлемі 

 
Балаларға үстел үсті 
театры арқылы 
ертегіні баяндау, 
сұрақ-жауап арқылы 
балалардың ауызекі 
сөйлеулерін дамыту. 
Мазмұнды сурет 
арқылы ертегі 
мазмұнын түсіндіру. 
Мейірімділікке, 
адамгершілікке 
тәрбиелеу. 

 
Ертегі, 
дос, 
құлын, 
күшік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Қуырма
ш». 

1 

III Өнер көзі 
халықта 

Адамдардың қолымен 
жасаған қолөнер 
бұйымдары  туралы  

Әсем, 
әдемі, ою, 
ағаштан, 

 1 



түсінік беру.Зат 
есімдерді, етістіктерді 
дұрыс қолдана білуге 
үйрету.                   
Дыбыстарды дұрыс 
айту дағдыларын 
жетілдіру. 

темірден, 
киізден , 
теріден 
жасалған 

 
IV 

Нұр төккен, 
гүл көктем 

Сөздік қорларын жаңа 
сөздермен толықтыру, 
сөздерді түсініп, 
тілдерінің дұрыс 
жетілуіне көңіл бөлу. 
Сұраққа толық жауап 
беруге дағдыландыру. 
Табиғат сұлулығын 
көре білуге, сүюге 
тәрбиелеу.  

 
Көктем, 
күн, ағаш, 
көбелек, 
бақбақ. 

 
«Қайтала
, көрсет», 
«Сөз 
ойла, тез 
ойла», 
«Дауысы
нан біл». 

1 

Сәуір  
I 
Біз 
еңбекқор 
баламыз 

Аялайық 
гүлдерді 

Балалардың гүлдер 
туралы білімдерін 
кеңейту,табиғатты 
аялауға тәрбилеу, 
еңбекке баулу, дала 
гүлдерімен бөлме 
гүлдерінің 
айырмашылығын 
түсіндіру 

Гүлдердің 
атаулары, 
Күту, су 
құю 

 1 

II Ас атасы-нан Ас атасынан»  - 
нанның дәм басы, 
тамақтың атасы екені 
туралы түсінік беру 

Нан,  
бидай, 
еңбек 

Қайтала, 
көрсет», 
«Сөз 
ойла» 

 

III Жәндіктер 
мен 
қосмекенділер 
әлемі 

Балаларды 
жәндіктермен 
таныстырып, олар 
туралы жұмбақ 
жасыра білуге үйрету, 
қысқаша сипаттап, тіл 
байлығын жетілдіру 

Жәндіктер
дің 
атаулары 

 1 

 
IV 

Еңбек бәрін 
жеңбек 

Балаларды еңбекке 
баулу кезіндегі іс-
қимылдарын қазақша 
айта білуге үйрету.  
 
Көмекші, қолғанат 
болу  
 
қабілеттерін 
тәрбиелеу, сөздік 
қорларын байыту, 
бекіту. 

Көмекшім
із, кезекші 
боламыз,  
 
таратамыз,  
 
жинаймыз
, сүртеміз, 
гүлге су 
құямыз. 

«Кім 
кезекші? 
Кім 
көмекші?
»  

1 

Мамы
р 

 
I 
Әрқашан 

Достық – 
біздің 
тірегіміз(халы

Достықтың тірегі 
болған Отанымыздың 
көп ұлттылығын, 

Көп 
ұлттар 
тұрады, 

 1 



күн 
сөнбесін
! 

қтар достығы) ұлттар 
ынтымақтастығын 
ұғындырып, 
түсіндіру.Сөздік 
қорларын молайту, 
бекіту, жетілдіру. 
Отанына деген 
сүйіспеншілгін 
арттыру. 

ортақ 
үйіміз, 
достық 
жыры, 
бақытты 
өмір 
сүреміз. 

II Отан 
қорғаушылар 
(ҚР әскері, 
ардагерлер   

Балаларды Қазақстан 
елінің әскерлерімен 
таныстыру, мақтаныш 
сезімін арттыру 

Отан 
қорғаған 
батырлар, 
Бауыржан, 
Мәншүк, 
Әлия 

«Қайтала 
көрсет» 

 

 
III 

Көңілді жаз Жыл мезгіліне 
байланысты сөздерді 
үйрету, сұрақты 
түсініп, оған жауап 
беру дағдысын 
жетілдіру 

Жаз, 
ыстық, 
құм, 
кемпірқос
ақ 

 
«Бұл қай 
сөз?». 

1 

 IV Мен жасай 
аламын 
 

Балаларды еңбекке 
баулу,іс-қимылдарын 
қазақша айта білуге 
үйрету,көмекші 
қолғанат болу 
қабілеттерін 
тәрбиелеу 

  1 
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