
 

Перпективалық жоспар 

Ересек тобы 

2017-2018 оқу жылы 

 
№ Тақырып  Мақсаты Сағат 

саны 

1 Күз келді!Алақай! Қазақ тіліндегі сӛздерді дұрыс айта білуге үйрету. 

Балабақшадағы  күнделікті жиі қолданылатын кейбір 

заттардың атауларын айту және түсіну дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

2 

2 

Менің балабақшам Қазақ тіліндегі сӛздер мен сӛйлемдерді түсінуді және 

қолдануды үйрету. Қарапайым сұрақтар қоюды және оларға 

жай сӛйлеммен жауап беруге дағдыландыру. 10-ға дейін тура 

жәнекерісанаудыжаттықтыру 

2 

3 

Ойыншықтар Ойыншықтар туралы үлгі бойынша қысқа мәтін құрастыруға 

үйрету. Қазақ тіліндегі ә,ӛ дыбыстарын ойын жаттығуларында 

дұрыс айтуға дағдыландыру.   

 

2 

4 

Жиһаз Диалогкеқатысуғаүйрету.Жиһаздардыңатауларынайтужәнетү

сінудағдыларынқалыптастыру. 

Сӛздегіқазақтілінетәнқ,ғдыбыстарынойынжаттығуларындадұр

ысайтуғадағдыландыру.  

 

1 

5 

Табиғат Сӛздердісӛйлемдердебайланыстырыпқұрастыруғадағдыланды

ру. Сӛздегіқазақтілінетәнү,ұ, і 

дыбыстарынойынжаттығуларындадұрысайтуғадағдыландыру.  

 

1 

6 

Дені саудың жаны сау Ӛзінің тұратын кӛшесі туралы әңгімелеп айтуға 

үйрету.Сӛздегі қазақ тіліне тән ң,һ дыбыстарын ойын 

жаттығуларында дұрыс айтуға дағдыландыру.  

 

1 

7 

Табиғат әлемі 

Жануарлар әлемі 

Жануарлардың  атауларын дурыс айтуға үйрету, тілұстарту 

мақсатында тақпақтарды жаттатқызу, жұмбақтар жасырып, 

ойлау, жаттап алу қабілеттерін жетілдіру. 

Табиғаттыаялауғатәрбиелеу 

2 

8 

Менің отбасым Отбасымүшелерініңатауларыментаныстыру. 

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

«І»дыбысыныңайтылуерекшелігін үйрет. Қарапайым 

сұрақтар қоюға және оларға жай сӛйлеммен жауап беруге  

үйрету. Тілдік және артикуляциялық аппаратты дамыту. Зат 

есімдерді жекеше түрде қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

 

2 

9 

Жемістер, кӛкӛністер Күз мезгілі туралы 2-3 сӛзден тұратын сӛйлем құрастыруға 

үйрету.Жемістердің, кӛкӛністердің атауларын айтуға 

дағдыландыру.  

 

2 

10 
Мекен-жайым Ӛзініңмекен-

жайытуралыайтыпберугеүйрету.Заттыңатынбілдіретінсӛздер

1 



діңмағынасынтүсінужәнеауызекітілдеқолданудыдағдыландыр

у.  

 

11 

Ас–

адамныңарқауы.Тағамд

ар 

Тағамдармен таныстыра 

отырып  сӛздік  қорларын  байыту,  сӛйлеу 

дағдыларын қалыптастыру. Заттың сынын білдіретін 

сӛздердің мағынасын түсіну және ауызекі тілде қолдануды 

дағдыландыру. 

 

1 

12 

Құстар Қазақ тіліндегі сӛздерді дұрыс қолдана білуге үйрету, 

құстардың атауларын  қолдану арқылы сӛздік қорды кеңейту. 

Затесімдердікӛпшетүрдеқолданудағдыларынқалыптастыру. 

 

2 

13 

Ертегілер Елінде.Театр 

әлемі 

Мақалдардың  мағынасын түсінуге үйрету. Қазақ тіліне тән, ғ, 

ң, һ дыбыстарын ойын жаттығуларында дұрыс айтуға 

дағдыландыру. ертегілерді оқып түсіндіру   

1 

14 
МеніңОтаным–

Қазақстан 

Балалардың туған ел, жер туралы білімдерінкеңейту  2 

15 

Меніңсүйіктіқалам Тұратынқаласы (ауылы) туралыәңгімелепайтуғаүйрету.  

Сӛздердісӛйлемдердебайланыстырыпқұрастырудыдағдыланд

ыру.  

 

1 

16 

Астана қаласы Астана туралы педагогтың үлгісі бойынша қысқа мәтін 

құрастыруға үйрету.  Қазақ тіліндегі сӛздер мен сӛйлемдерді 

түсінуді және қолдануды, қазақ тіліне тән дыбыстарды 

дұрысайтуғадағдыландыру.  

 

1 

17 

ҚР Президенті ҚР Президенті, рәміздер  туралы мәтін құрастыруға баулу, 

қарапайым сұрақтар қоюға  және оларға жай сӛйлеммен 

жауап беруге  дағдыландыру. Заттың атын, қимылын 

білдіретін сӛздердің мағынасын түсіну және ауызекі тілде 

қолдануды жетілдіру. 

1 

18 

Қыс мезгілі Қазақ тіліндегі сӛздер мен сӛйлемдерді түсінуді және 

қолдануды үйрету. Қазақ тіліне тән дыбыстарды күнделікті 

қолданыста дұрыс айтуға жаттықтыру. Жаңа сӛздерді 

меңгерте отырып ӛсімдіктерді атай білуге дағдыландыру.  

 

2 

19 

Жануарлар әлемі Жануарлар туралы сурет  бойынша қысқа мәтіндер 

құрастыруға  үйрету, сӛздік қорларын  жануарлардың 

атауларымен 

кеңейту.Затесімдердіжекешежәнекӛпшетүрдеқолданудағдыл

арынқалыптастыру.  

 

1 

20 

Мамандықтың бәрі 

жақсы 

Балаларды балабақшадағы мамандықатауларымен, 

қызметкерлеріментаныстыру,диалог, тақпақарқылы 

балалардыңтілдеріндамыту. Үлкендердің еңбегін 

құрметтеугетәрбиелеу 

2 

21 

Ұлттық салт-дәстүрлер Ұлттық салт-дәстүрлер туралы түсінік бере отырып, сӛздік 

қорларын байыту. 2-3 сӛйлеммензаттысипаттайбілуге баулу. 

 

1 



22 

Кӛктем аруы Кӛктемгі табиғатпен таныстыру 

арқылы шығармашылық ойлау 

қабілеттерін арттыру және ішкі 

сезімдерін суреттер арқылы дамыту. Жыл құстарының 

атауларымен сӛздік қорды дамыту. 10-ға дейін тура 

жәнекерісанаудыжаттықтыру. 

2 

23 

Ғарышкерлер Үлгі бойынша қысқа мәтін құрастыруға үйрету. Қазақ тіліне 

тән дыбыстарды күнделікті қолданыста дұрыс айтуға 

жаттықтыру 

1 

24 

Біз еңбекқор баламыз 

Ас атасы- нан 

Табиғаттың жеке құбылыстарын бақылап, айтыпберуге 

үйрету.Жаңа сӛздермен таныстыру. Нан қалай жасайтынын 

түсіндіру 

1 

25 
Әрқашан күн сӛнбесін! Жаңа сӛздерді дұрыс айтуға үйрету,тақпақ,мақал-

мәтелдер,санамақ арқылы балаладың тілдерін жетілдіру. 

1 

 
Барлығы:  36 

 

 

 

 

 

 

 

 


