
Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/ Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  қыркүйек   

 

 Күз келді! Алақай! 

 

 II кіші топ  (1-

3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 

апта) 

ересектер тобы (1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды даярлық тобы  

(1,2,3,4апта) 

 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

 

    

1.Қазақ тіліндегі сөздерді 

дұрыс айта білуге үйрету. 

Балабақшадағы  күнделікті 

жиі қолданылатын кейбір 

заттардың атауларын айту 

және түсіну дағдыларын 

қалыптастыру. 

2.Сөздік қор. 

Қоршаған ортадағы 

күнделікт іжиі 

қолданылатын туыстық 

қатынасқа байланысты 

сөздерді (әке, ана, ата, әже, 

апажәнет.б.) айтуға үйрету. 

 

 

 

 

1.Қазақ тіліндегі сөздерді дұрыс 

айта білуге үйрету. 

Балабақшадағы  күнделікті жиі 

қолданылатын кейбір заттардың 

атауларын айту және түсіну 

дағдыларын қалыптастыру. 

2.Сөздік қор. 

Қоршаған ортадағы күнделікт 

іжиі қолданылатын туыстық 

қатынасқа байланысты сөздерді 

(әке, ана, ата, әже, апажәнет.б.) 

айтуға үйрету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Қазақ тіліндегі сөздерді дұрыс айта білуге 

үйрету. Балабақшадағы  күнделікті жиі 

қолданылатын кейбір заттардың атауларын 

айту және түсіну дағдыларын қалыптастыру. 

2.Сөздік қор. 

Қоршаған ортадағы күнделікт іжиі 

қолданылатын туыстық қатынасқа 

байланысты сөздерді (әке, ана, ата, әже, 

апажәнет.б.) айтуға үйрету. 

3. Кейбіртұрмыстықзаттардыңатауларын 

айтуға үйрету. Шағын қарапайым мазмұнды 

мәтіндерді, тақпақтар мен өлеңдерді тыңдауға 

үйрету.  

4. Жемістердіңатауларынайтуғаүйрету. 

Шағынқарапайыммазмұндымәтіндерді, 

тақпақтар мен 

өлеңдердітыңдауғажәнеолардытүсінугеүйрету. 

 

 

 

1.Қазақ тіліндегі сөздерді дұрыс айта білуге 

үйрету. Балабақшадағы  күнделікті жиі 

қолданылатын кейбір заттардың атауларын 

айту және түсіну дағдыларын қалыптастыру. 

2.Сөздік қор. 

Қоршаған ортадағы күнделікт іжиі 

қолданылатын туыстық қатынасқа 

байланысты сөздерді (әке, ана, ата, әже, 

апажәнет.б.) айтуға үйрету. 

3.Кейбіртұрмыстықзаттардыңатауларын 

айтуға үйрету. Шағын қарапайым мазмұнды 

мәтіндерді, тақпақтар мен өлеңдерді тыңдауға 

үйрету.  

4.Жемістердіңатауларынайтуғаүйрету. 

Шағынқарапайыммазмұндымәтіндерді, 

тақпақтар мен 

өлеңдердітыңдауғажәнеолардытүсінугеүйрету. 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  қазан 

   

 Табиғат әлемі 

 II кіші топ  (1-

3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 

апта) 

ересектер тобы (1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды даярлық тобы  

(1,2,3,4апта) 

 

 

 

 

 

Мақсат

ы 

 

 
 

 

   

1.Кейбіртұрмыстықзаттардың

атауларын айтуға үйрету. 

Шағын қарапайым мазмұнды 

мәтіндерді, тақпақтар мен 

өлеңдерді тыңдауға үйрету.  

2. Жануарлардың атауларын 

айтуға үйрету. Төрт түліктің 

атауларын айтуға үйрету. 

Шағын қарапайым мазмұнды 

мәтіндерді, тақпақтар мен 

өлеңдерді тыңдауға және 

оларды түсінуге үйрету 

 

 

1.Кейбіртұрмыстықзаттарды

ңатауларын айтуға үйрету. 

Шағын қарапайым 

мазмұнды мәтіндерді, 

тақпақтар мен өлеңдерді 

тыңдауға үйрету.  

2. Жануарлардың атауларын 

айтуға үйрету. Төрт түліктің 

атауларын айтуға үйрету. 

Шағын қарапайым 

мазмұнды мәтіндерді, 

тақпақтар мен өлеңдерді 

тыңдауға және оларды 

түсінуге үйрету 

 

 

1. Жемістердіңатауларынайтуғаүйрету. 

Шағынқарапайыммазмұндымәтіндерді, тақпақтар 

мен 

өлеңдердітыңдауғажәнеолардытүсінугеүйрету. 

2. 

Сөздердісөйлемдердебайланыстырыпқұрастыруға

дағдыландыру. Сөздегіқазақтілінетәнү,ұ, і 

дыбыстарынойынжаттығуларындадұрысайтуғадағ

дыландыру.  

3. 

Өзініңтұратынкөшесітуралыәңгімелепайтуғаүйр

ету.Сөздегіқазақтілінетәнң,һдыбыстарынойынжат

тығуларындадұрысайтуғадағдыландыру.  

4. 

Қарапайымсұрақтарқоюғажәнеоларғажайсөйлем

менжауапберугеүйрету.Тілдікжәнеартикуляциял

ықаппараттыдамыту. 

Затесімдердіжекешетүрдеқолданудағдыларынқал

ыптастыру. 

 

 

  

1. Жемістердіңатауларынайтуғаүйрету. 

Шағынқарапайыммазмұндымәтіндерді, тақпақтар 

мен өлеңдердітыңдауғажәнеолардытүсінугеүйрету. 

2. 

Сөздердісөйлемдердебайланыстырыпқұрастыруғад

ағдыландыру. Сөздегіқазақтілінетәнү,ұ, і 

дыбыстарынойынжаттығуларындадұрысайтуғадағд

ыландыру.  

3. 

Өзініңтұратынкөшесітуралыәңгімелепайтуғаүйрет

у.Сөздегіқазақтілінетәнң,һдыбыстарынойынжаттығ

уларындадұрысайтуғадағдыландыру.  

4. 

Қарапайымсұрақтарқоюғажәнеоларғажайсөйлемм

енжауапберугеүйрету.Тілдікжәнеартикуляциялықа

ппараттыдамыту. 

Затесімдердіжекешетүрдеқолданудағдыларынқалы

птастыру. 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  қараша 

 

 Қоршаған орта 

 II кіші топ  (1-3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 апта) ересектер тобы (1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды даярлық тобы  

(1,2,3,4апта) 
 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

 

1. Педагогтың өтінішімен 

қарапайым әрекеттерді 

орындауға үйрету (бер, алып 

кел, ал), қазақ тіліндегі сөздік 

қорын кеңейту және дұрыс 

айтуға баулу. 

 2. Берілген сөзтіркестерін 

түсінуге және сөздерді 

байланыстырып құрастыруға 

(зат есім және сын есім) 

үйрету.   

 

 

1. 
Педагогтыңөтінішіменқарапайымәрекеттер

діорындауғаүйрету (бер, алыпкел, ал), 

қазақтіліндегісөздікқорынкеңейтужәнедұр

ысайтуға баулу. 

 2. 

Берілгенсөзтіркестерінтүсінугежәнесөздер

дібайланыстырыпқұрастыруға 

(затесімжәне сын есім) үйрету.   

 

 

1. Өзінің мекен-жайы туралы айтып беруге 

үйрету. Заттың атын білдіретін сөздердің 

мағынасын түсіну және ауызекі тілде қолдануды 

дағдыландыру.  

2. Тағамдармен таныстыра 

Отырып сөздік қорларын байыту,  сөйлеу 

Дағдыларын қалыптастыру. Заттың сынын 

білдіретін сөздердің мағынасын түсіну және 

ауызекі тілде қолдануды дағдыландыру 

3. Мақалдардың мағынасын түсінуге 

үйрету.Қазақ тіліне тән, ғ,ң,һ дыбыстары 

нойын жаттығуларында дұрыс айтуға 

дағдыландыру. 

4. 

Берілгенсөзтіркестерінтүсінугежәнесөздердібай

ланыстырыпқұрастыруға (затесімжәне сын есім) 

үйрету.   

 

 
 1. Өзінің мекен-жайы туралы айтып беруге үйрету. 

Заттың атын білдіретін сөздердің мағынасын түсіну және 

ауызекі тілде қолдануды дағдыландыру.  

2. Тағамдармен таныстыра 

Отырып сөздік қорларын байыту,  сөйлеу 

Дағдыларын қалыптастыру. Заттың сынын білдіретін 

сөздердің мағынасын түсіну және ауызекі тілде 

қолдануды дағдыландыру 

3. Мақалдардың мағынасын түсінуге үйрету.Қазақ тіліне 

тән, ғ,ң,һ дыбыстары нойын жаттығуларында дұрыс 

айтуға дағдыландыру. 

4. 
Берілгенсөзтіркестерінтүсінугежәнесөздердібайланысты

рыпқұрастыруға (затесімжәне сын есім) үйрету.   

 
 

 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  желтоқсан 

 

 ҚР Президенті 

 II кіші топ  (1-3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 апта) ересектер тобы 

(1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды даярлық 

тобы  

(1,2,3,4апта) 
 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

1. Берілген сөзтіркестерін 

түсінуге жән есөздерді 

байланыстырып құрастыруға 

(зат есім және етістік) үйрету 

2. 

Байланыстырыпсөйлеугеүйрет

у. Астана 

туралысөздердіқұрастырып,  

байланыстырып сөйлеуге 

үйрету. 

1. Берілген сөзтіркестерін түсінуге жән есөздерді 

байланыстырып құрастыруға (зат есім және етістік) 

үйрету 

2. Байланыстырыпсөйлеугеүйрету. Астана 

туралысөздердіқұрастырып,  байланыстырып сөйлеуге 

үйрету. 

 

1. Берілген сөзтіркестерін 

түсінуге жән есөздерді 

байланыстырып құрастыруға (зат 

есім және етістік) үйрету 

2. 

Байланыстырыпсөйлеугеүйрету. 

Астана 

туралысөздердіқұрастырып,  

байланыстырып сөйлеуге үйрету. 

3. ҚР Президенті, 

рәміздертуралымәтінқұрастыруға 

баулу,қарапайымсұрақтарқоюғаж

әнеоларғажайсөйлемменжауапбе

ругедағдыландыру. Заттыңатын, 

қимылынбілдіретінсөздердіңмағ

ынасынтүсінужәнеауызекітілдеқ

олданудыжетілдіру. 

4. ҚР Президенті, рәміздер  

туралы мәтін құрастыруға баулу, 

қарапайым сұрақтар қоюға  және 

оларға жай сөйлеммен жауап 

беруге  дағдыландыру. Заттың 

атын, қимылын білдіретін 

сөздердің мағынасын түсіну 

және ауызекі тілде қолдануды 

жетілдіру. 

 

1. Берілген сөзтіркестерін 

түсінуге жән есөздерді 

байланыстырып құрастыруға (зат 

есім және етістік) үйрету 

2. 

Байланыстырыпсөйлеугеүйрету. 

Астана 

туралысөздердіқұрастырып,  

байланыстырып сөйлеуге үйрету. 

3. ҚР Президенті, 

рәміздертуралымәтінқұрастыруға 

баулу,қарапайымсұрақтарқоюғаж

әнеоларғажайсөйлемменжауапбе

ругедағдыландыру. Заттыңатын, 

қимылынбілдіретінсөздердіңмағ

ынасынтүсінужәнеауызекітілдеқо

лданудыжетілдіру. 

4. ҚР Президенті, рәміздер  

туралы мәтін құрастыруға баулу, 

қарапайым сұрақтар қоюға  және 

оларға жай сөйлеммен жауап 

беруге  дағдыландыру. Заттың 

атын, қимылын білдіретін 

сөздердің мағынасын түсіну және 

ауызекі тілде қолдануды 

жетілдіру. 

 



 

 

Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  қаңтар 

 

 Қыс келді! 

 II кіші топ  (1-3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 апта) ересектер тобы 

(1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды даярлық 

тобы  

(1,2,3,4апта) 
 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 

 

1.Жайсөйлемқұруғамашықтандыру. 

Өзінетаныссөздерденжайсөйлемдерқұрасты

раалуғаүйрету. 

2.Қазақ тіліндегі сөздер мен сөйлемдерді 

түсінуді және қолдануды үйрету. Қазақ 

тіліне тән дыбыстарды күнделікті 

қолданыста дұрыс айтуға жаттықтыру. 

Жаңа сөздерді меңгерте отырып 

өсімдіктерді атай білуге дағдыландыру.  

 

1.Жайсөйлемқұруғамашықтандыру. 

Өзінетаныссөздерденжайсөйлемдерқұрас

тыраалуғаүйрету. 

 

2.Қазақ тіліндегі сөздер мен сөйлемдерді 

түсінуді және қолдануды үйрету. Қазақ 

тіліне тән дыбыстарды күнделікті 

қолданыста дұрыс айтуға жаттықтыру. 

Жаңа сөздерді меңгерте отырып 

өсімдіктерді атай білуге дағдыландыру.  

 

1.Жайсөйлемқұруғамашықтандыру

Өзінетаныссөздерденжайсөйлемде

рқұрастыраалуғаүйрету. 

2.Қазақ тіліндегі сөздер мен 

сөйлемдерді түсінуді және 

қолдануды үйрету. Қазақ тіліне тән 

дыбыстарды күнделікті 

қолданыста дұрыс айтуға 

жаттықтыру. Жаңа сөздерді 

меңгерте отырып өсімдіктерді атай 

білуге дағдыландыру.  

3. Жануарлар туралы сурет  

бойынша қысқа мәтіндер 

құрастыруға  үйрету, сөздік 

қорларын  жануарлардың 

атауларымен 

кеңейту.Затесімдердіжекешежәнек

өпшетүрдеқолданудағдыларынқал

ыптастыру.  

 

 

1.Жайсөйлемқұруғамашықтанды

ру. 

Өзінетаныссөздерденжайсөйлемд

ерқұрастыраалуғаүйрету. 

Қазақ тіліндегі сөздер мен 

сөйлемдерді түсінуді және 

қолдануды үйрету. Қазақ тіліне 

тән дыбыстарды күнделікті 

қолданыста дұрыс айтуға 

жаттықтыру. Жаңа сөздерді 

меңгерте отырып өсімдіктерді 

атай білуге дағдыландыру.  

3. Жануарлар туралы сурет  

бойынша қысқа мәтіндер 

құрастыруға  үйрету, сөздік 

қорларын  жануарлардың 

атауларымен 

кеңейту.Затесімдердіжекешежән

екөпшетүрдеқолданудағдылары

нқалыптастыру.  

 

 

 



 

Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  ақпан 

 

 Туған жер 

 II кіші топ  (1-3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 апта) ересектер тобы 

(1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды даярлық 

тобы  

(1,2,3,4апта) 
 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

1.Тұратын қаласы (ауылы) туралы әңгімелеп 

айтуға үйрету.  Сөздерді сөйлемдерде 

байланыстырып құрастыруды дағдыландыру.  

2.Өлі табиғат құбылыстарымен таныстыру, 

қарапайым сұрақтар қоюды және оларға жай 

сөйлеммен жауап беруге дағдыландыру. 

Тынысалуды және таза дикцияны дамытуды 

жалғастыру. 

 

Тұратын қаласы (ауылы) туралы 

әңгімелеп айтуға үйрету.  Сөздерді 

сөйлемдерде байланыстырып 

құрастыруды дағдыландыру  

2.Өлітабиғатқұбылыстарыментаныст

ыру, 

қарапайымсұрақтарқоюдыжәнеоларғ

ажайсөйлемменжауапберугедағдыла

ндыру. Тынысалудыжәне таза 

дикцияныдамытудыжалғастыру. 

 

1.Тұратын қаласы (ауылы) 

туралы әңгімелеп айтуға 

үйрету.  Сөздерді сөйлемдерде 

байланыстырып құрастыруды 

дағдыландыру 

2.Өлітабиғатқұбылыстарымента

ныстыру, 

қарапайымсұрақтарқоюдыжәне

оларғажайсөйлемменжауапберу

гедағдыландыру. 

Тынысалудыжәне таза 

дикцияныдамытудыжалғастыру 

3.Балаларды балабақшадағы 

мамандықатауларымен, 

қызметкерлеріментаныстыру,ди

алог, тақпақарқылы 

балалардыңтілдеріндамыту. 

4.Үлкендердің еңбегін 

құрметтеугетәрбиелеу 

 

 

1.Тұратын қаласы (ауылы) туралы 

әңгімелеп айтуға үйрету.  Сөздерді 

сөйлемдерде байланыстырып 

құрастыруды дағдыландыру 

2.Өлітабиғатқұбылыстарыментаныстыр

у, 

қарапайымсұрақтарқоюдыжәнеоларғажа

йсөйлемменжауапберугедағдыландыру. 

Тынысалудыжәне таза 

дикцияныдамытудыжалғастыру. 

3.Балаларды балабақшадағы 

мамандықатауларымен, 

қызметкерлеріментаныстыру,диалог, 

тақпақарқылы 

балалардыңтілдеріндамыту. 

4.Үлкендердің еңбегін 

құрметтеугетәрбиелеу 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  наурыз 

 

 Наурыз мерекесі 

 II кіші топ  (1-3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 апта) ересектер тобы (1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды 

даярлық тобы  

(1,2,3,4апта) 
 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

1.Сөздік қор. 

Қоршағанортадағыкүнделіктіжиіқ

олданылатынтуыстыққатынасқаб

айланыстысөздерді (іні, аға, сіңлі, 

қарындас және т.б.) үйрету. 

2.Ұлттықсалт-

дәстүрлертуралытүсінікбереотыр

ып, сөздікқорларынбайыту. 2-3 

сөйлеммензаттысипаттайбілуге 

баулу. 

 

1.Сөздік қор. 

Қоршағанортадағыкүнделіктіжиіқолданылат

ынтуыстыққатынасқабайланыстысөздерді 

(іні, аға, сіңлі, қарындас және т.б.) үйрету. 

2.Ұлттықсалт-

дәстүрлертуралытүсінікбереотырып, 

сөздікқорларынбайыту. 2-3 

сөйлеммензаттысипаттайбілуге баулу. 

 

 

1.Ұлттықсалт-

дәстүрлертуралытүсінікбереотырып, 

сөздікқорларынбайыту. 2-3 

сөйлеммензаттысипаттайбілуге баулу. 

2.Ертегімазмұныбойыншақарапайымсұрақтар

қоюдыжәнеоларғажайсөйлемменжауапберуді

дағдыландыру.Тілдікжәнеартикуляциялықап

паратты, тынысалудыжәне таза 

дикцияныдамытудыжалғастыру. 

3.Адамдардыңқолыменжасағанқолөнербұйым

дарытуралытүсінік беру. 2-3 

сөйлеммензаттысипаттайбілуге баулу. 

4.Қазақтілінетәндыбыстардыдұрысайтудағдыл

арынжетілдіру. 

 

. 

 

1.Ұлттықсалт-

дәстүрлертуралытүсінікбер

еотырып, 

сөздікқорларынбайыту. 2-3 

сөйлеммензаттысипаттайбі

луге баулу. 

2.Ертегімазмұныбойыншақа

рапайымсұрақтарқоюдыжән

еоларғажайсөйлемменжауа

пберудідағдыландыру.Тілді

кжәнеартикуляциялықаппар

атты, тынысалудыжәне таза 

дикцияныдамытудыжалғаст

ыру. 

3.Адамдардыңқолыменжаса

ғанқолөнербұйымдарытурал

ытүсінік беру. 2-3 

сөйлеммензаттысипаттайбі

луге баулу. 

4.Қазақтілінетәндыбыстард

ыдұрысайтудағдыларынжеті

лдіру. 

 

 

. 

 

 



 

Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  сәуір 

 

 Ғарышкерлер 

 II кіші топ  (1-3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 апта) ересектер тобы 

(1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды даярлық 

тобы  

(1,2,3,4апта) 
 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

1. Жылмезгілдерінайтуғаүйрету. 

2. Заттардыңтүсі, 

көлемібойыншабелгілерін, 

қимылынбілдіретінсөздердіайтабілудімашы

қтандыру. 

1.Жылмезгілдерінайтуғаүйрету. 

2.Заттардыңтүсі, 

көлемібойыншабелгілерін, 

қимылынбілдіретінсөздердіайтабіл

удімашықтандыру. 

1.Жылмезгілдерінайтуғаүйрету. 

2.Заттардыңтүсі, 

көлемібойыншабелгілерін, 

қимылынбілдіретінсөздердіайтабілуд

імашықтандыру. 

3.Көктемгі табиғатпен таныстыру 

арқылы шығармашылық ойлау 

қабілеттерін арттыру және ішкі 

сезімдерін суреттер арқылы дамыту. 

Жыл құстарының атауларымен сөздік 

қорды дамыту. 10-ға дейін тура 

жәнекерісанаудыжаттықтыру. 

4.Үлгі бойынша қысқа мәтін 

құрастыруға үйрету. Қазақ тіліне тән 

дыбыстарды күнделікті қолданыста 

дұрыс айтуға жаттықтыру 

1.Жылмезгілдерінайтуғаүйрету. 

2.Заттардыңтүсі, 

көлемібойыншабелгілерін, 

қимылынбілдіретінсөздердіайтабілуді

машықтандыру. 

3.Көктемгі табиғатпен таныстыру 

арқылы шығармашылық ойлау 

қабілеттерін арттыру және ішкі 

сезімдерін суреттер арқылы дамыту. 

Жыл құстарының атауларымен сөздік 

қорды дамыту. 10-ға дейін тура 

жәнекерісанаудыжаттықтыру. 

4.Үлгі бойынша қысқа мәтін 

құрастыруға үйрету. Қазақ тіліне тән 

дыбыстарды күнделікті қолданыста 

дұрыс айтуға жаттықтыру 

 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2017-2018 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  мамыр 

 

 Алақай!Жаз келді! 

 II кіші топ  (1-3апта) 
 

Ортаңғы топ (1-3 

апта) 

ересектер тобы 

(1,2,3,4апта) 

 

Мектепалды даярлық тобы  

(1,2,3,4апта) 

 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

1.Тілдіңграмматикалыққұрылымы

.Сөзтіркестерінтүсінугежәнесөзде

рдібайланыстырыпқұрастыруғажа

ттықтыру. 

 

2.Жаңа сөздерді дұрыс айтуға 

үйрету,тақпақ,мақал-

мәтелдер,санамақ арқылы 

балаладың тілдерін жетілдіру. 

1.Тілдіңграмматикалыққұрылым

ы.Сөзтіркестерінтүсінугежәнесөз

дердібайланыстырыпқұрастыруға

жаттықтыру. 

 

2.Жаңа сөздерді дұрыс айтуға 

үйрету,тақпақ,мақал-

мәтелдер,санамақ арқылы 

балаладың тілдерін жетілдіру. 

 

 

1.Тілдіңграмматикалыққұрылымы.Сөз

тіркестерінтүсінугежәнесөздердібайла

ныстырыпқұрастыруғажаттықтыру. 

 

2.Жаңылтпаштардыайтуғаүйрету. 

Тілдікжәнеартикуляциялықаппаратты

дамытудыжалғастыру.  

3.Жаңа сөздерді дұрыс айтуға 

үйрету,тақпақ,мақал-

мәтелдер,санамақ арқылы балаладың 

тілдерін жетілдіру. 

4.Табиғаттың жеке құбылыстарын 

бақылап, айтыпберуге үйрету.Жаңа 

сөздермен таныстыру. Нан қалай 

жасайтынын түсіндіру 

 

 

1.Тілдіңграмматикалыққұрылымы.Сөзтіркестері

нтүсінугежәнесөздердібайланыстырыпқұрастыр

уғажаттықтыру. 

 

2.Жаңылтпаштардыайтуғаүйрету. 

Тілдікжәнеартикуляциялықаппараттыдамытуды

жалғастыру.  

3.Жаңа сөздерді дұрыс айтуға 

үйрету,тақпақ,мақал-мәтелдер,санамақ арқылы 

балаладың тілдерін жетілдіру. 

4.Табиғаттың жеке құбылыстарын бақылап, 

айтыпберуге үйрету.Жаңа сөздермен 

таныстыру. Нан қалай жасайтынын түсіндіру 

 

 

 

 

 

 



 

 


