
 

Перпективалық жоспар 

Ортаңгы топ 

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

саны 

1 Менің балабақшам Балаларды ӛз балабақшасы туралы қысқаша     сӛйлемдер құрастыра 

білуге үйрету 

2 

2 
Достар Достар кімдер екенін түсіндіру. «Мынау кім?» деген сұраққа жауап 

беру 

1 

3 
Ойыншықтар Ойыншықтарды дұрыс атауға үйрету 1 

4 
Санау Балаларды бірден беске дейін санап үйрету 1 

5 

Балабақша 

қызметкерлері 

Балаларды балабақшадағы мамандық атауларымен, қызметкерлерімен 

таныстыру,  диалог, тақпақ арқылы балалардың тілдерін дамыту. 

Үлкендердің еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу 

1 

6 

 

Отбасы (Әже, ата, 

әке, ана, әпке, аға) 

Отбасы мүшелерінің атауларымен таныстыру. 

«Мынау кім?» деген сұраққа жауап беру. «Ә» «І» дыбысының 

айтылу ерекшелігін үйрету 

2 

7 

 

Мекен-жайым 

Балаларға ӛздерінің мекен – жайын айтуға үйрету, сұрақ – 

жауап арқылы тіл мәдениетін жетілдіру. Әдептілікке 

тәрбиелеу 

 

    1 

8 
Күз  Табиғаттың жеке құбылыстарын бақылап, айтып беруге үйрету. Жаңа 

сӛздермен таныстыру. «Қ» дыбысының дұрыс айтылуын үйрету 

    1 

9 

Тазалық – 

денсаулық кепілі. 

Гигиеналық 

құралдар 

Балалардың тазалық туралы түсініктерін кеңейтіп, жаңа сӛздерді 

дұрыс айтуға үйрету,тақпақ,мақал-мәтелдер,санамақ арқылы 

балаладың тілдерін жетілдіру. 

1 

10 

Жомарт күздің 

сыйлығы. 

Дәрумендер 

Жемітердің атауларын дурыс айтуға үйрету, тіл ұстарту мақсатында 

тақпақтарды жаттатқызу, жұмбақтар жасырып, ойлау, жаттап алу 

қабілеттерін жетілдіру. Табиғатты аялауға тәрбиелеу 

1 

11 

Киіз үй, оның 

жабдықтары 

Балаларға киіз үй, оның жабдықтары туралы түсінік беру, 

қанатты сӛздер, тақпақ арқылы балалардың тілдерін 

жетілдіру. Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениетіне 

қызығушылықтарын арттыру. Ӛзіңе және ӛзгеге кӛмектесу 

туралы ұғындыру 

 

1 

12 

Дене мүшелері (1 

сағат) 

Балаларға киіз үй, оның жабдықтары туралы түсінік беру, 

қанатты сӛздер, тақпақ арқылы балалардың тілдерін 

жетілдіру. Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениетіне 

қызығушылықтарын арттыру. Ӛзіңе және ӛзгеге кӛмектесу 

туралы ұғындыру 

1 

13 

Менің Отаным – 

Қазақстан 

Балалардың Отан туралы түсініктерін кеңейтіп, жаңа сӛздерді 

дұрыс айтуға үйрету, диалог, тақпақ, мақал – мәтелдер 

арқылы балалардың тілдерін дамыту. Отанға деген 

сүйіспеншіліктерін арттыру 

1 

14 
Тәуелсіздік 

мерекесі 

Тәуелсіздік күні туралы түсінік беру, ұлттық дүниетанымдық 

білімдерін толықтыру, тақпақ, мақал – мәтелдер арқылы 

1 



балалардың тілдерін дамыту. Мақтаныш сезімін ұялату 

15 
Менің сүйікті 
қалам 

«Сүйікті қалам» атты әңгіме айтуға үйрету, диалог, мақал – 
мәтелдер арқылы балалардың тіл мәдениетін жетілдіру. Туған 

қаласына деген сүйіспеншіліктерін арттыру 

1 

16 

Жаңа жыл мерекесі Балаларға жаңа сӛздерді дұрыс айтуға үйрету, тақпақтар, ӛлең 

арқылы балалардың тілдерін жетілдіру. Ұйымшылдыққа, 

әдептілікке тәрбиелеу 

1 

 
Барлығы:  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


