
 

 

Перпективалық жоспар 

Мектепалды даярлық тобы 

2021-2022 оқу жылы (І жарты жылдық) 
№ Тақырып  Мақсаты Сағат 

саны 

1 Танысу Балаларды қазақша амандасып, қоштасуға үйрету 1 

2 

Менің балабақшам Балаларды ӛз балабақшасы туралы әңгімелей білуге үйрету,ойын – 

тапсырмалар арқылы балалардың тілдерін дамыту.Әдептілікке, 

ұжымдылыққа тәрбиелеу 

2 

3 
Балабақша 

қызметкерлері 

Балаларды балабақшадағы мамандық атауларымен, қызметкерлерімен 

таныстыру 

1 

4 

Ойыншықтар Ойыншықтарды дұрыс атауға үйрету 

Балаларға ойыншықтарды (маған ұнайды, үлкен, кішкентай) үйрету, 

ойындар арқылы балалардың тілдерін дамыту. Ойыншықтарды ұлға, 

қыз балаға арналатынын үйрете отырып, тәрбиелеу 

2 

5 
Жиһаз Балаларға топтағы жиһаздар атауларын дұрыс айтуға үйрету, тақпақ 

арқылы балалардың тілдерін дамыту. Ұқыптылыққа тәрбиелеу 

1 

6 

 

Тіл мерекесі 

Балаларға жаңа сӛздерді үйретіп, сӛздік қорларын молайту, 

сұрақтарға толығымен жауап беруге дағдыландыру. Қазақ 

тіліне деген сүйіспеншіліктерін арттыру 

1 

7 

 

Менің тобым 

Балаларға топтағы заттардың атауларын дұрыс айтуға 

үйрету, сұрақ – жауап арқылы тіл мәдениетін жетілдіру. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу 

 

    2 

8 

Санау Балаларды бірден онға дейін санай білуге үйрету,санамақ, тақпақ, 

жұмбақтар арқылы балалардың тілдерін дамыту. Есте сақтау 

қабілеттерін арттыру 

    1 

9 

Отбасы Отбасы мүшелерін дұрыс айтуға үйрету, отбасы туралы әңгімелеуге 

ынталандыру.Туған – туысқандарға деген сыйластықтарын тәрбиелеу 

Отбасы мүшелері туралы тақпақтар, санамақ, сұрақ – жауап арқылы 

балалардың тілдерін дамыту. Сыйластықтарын тәрбиелеу 

2 

10 

Түстер Түрлі түстерді меңгеру, оларды ажыратуға үйрету, сұрақ – жауап, 

ойындар арқылы балалардың тілдерін дамыту. Қазақ тіліне деген 

қызығушылықтарын арттыру 

 

1 

11 
Түрлі түстер Түстерді меңгеру, сұрақ – жауап, ойындар арқылы балаларды толық 

жауап беруге дағдыландыру. Ұқыптылыққа баулу 

2 

12 
Мекен – жайым Балаларға ӛздерінің мекен – жайын айтуға үйрету, сұрақ – 

жауап арқылы тіл мәдениетін жетілдіру.Әдептілікке тәрбиелеу 

1 

13 

Жыл мезгілдері. 

Алтын күз 

Балаларды күз туралы әңгімелей білуге үйрету,ойын – 

тапсырмалар, жұмбақтар арқылы балалардың тілдерін 

дамыту. Табиғатты қорғауға тәрбиелеу 

1 

14 

Жомарт күздің 

сыйлығы. Жеміс - 

жидектер 

Жемістер туралы жұмбақтар жасырып, ойлау, жаттап алу 

қабілеттерін жетілдіру. Табиғатты күте білуге тәрбиелеу 

 

2 

15 
«Дене мүшелері» Адамның дене мүшелерін дұрыс айтуға үйрету. 

Сұрақ – жауап, ойын, жұмбақтар, санамақ арқылы балалардың 

2 



тілдерін жетілдіру. Ӛз денелерін таза ұстауға тәрбиелеу 

16 
Ас – адамның 
арқауы. 

Дәрумендер 

Тағамдарды атай білуге үйрету. Сұрақ – жауап, тақпақ, мақал – 
мәтелдер арқылы балалардың тілдерін жетілдіру. Тағамды 

қастерлей білуге тәрбиелеу 

2 

17 

Тазалық – 

денсаулық кепілі 

Балалардың тазалық туралы түсініктерін кеңейту. 

Сұрақ – жауап, ойын, жұмбақтар арқылы балалардың 

тілдерін жетілдіру. Гигиеналық тазалыққа тәрбиелеу 

2 

18 

«Оқу құралдары» Балаларды оқу құралдарымен таныстыру. Сұрақ – жауап, диалог 

арқылы балалардың тілдерін жетілдіру. Ұқыптылыққа тәрбиелеу 

2 

19 

«Менің Отаным - 

Қазақстан» 

Балалардың Отан туралы білімдерін кеңейту. 

Сұрақ – жауап, ойын, ӛлеңдер арқылы балалардың 

тілдерін жетілдіру. Туған еліне, Отанға деген 

сүйіспеншіліктерін арттыру 

 

2 

20 

Менің сүйікті 

қалам 

Сүйікті қалам» атты әңгіме айтуға үйрету 1 

21 

Тәуелсіздік 

мерекесі 

Тәуелсіздік күні туралы түсінік беру 1 

22 

Қазақстан 

Республикасының 

рәміздері 

Балаларға мемлекеттік рәміздер туралы түсінік беру 

Рәміздерді сипаттауға сипатай білуге үйрету 

2 

23 

Жаңа жыл мерекесі Балаларды жаңа жыл мерекесі туралы айта білуге үйрету 

 

2 

24 

«Қыс» Балалардың қыс туралы түсініктерін кеңейту 1 

 
Барлығы:  36 

 

 

 


