
Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/ Циклограмма по казахскому языку 

2019-2020 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) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2019-2020 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) 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсат

ы 

 

 
 

 

   1.Кейбіртұрмыстықзаттардыңатауларын 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.Кейбіртұрмыстықзаттард

ыңатауларын 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. Сөздердісөйлемдердебайланыстырыпқұрастыруғадағдыландыру. 

Сөздегіқазақтілінетәнү,ұ, і 

дыбыстарынойынжаттығуларындадұрысайтуғадағдыландыру.  

3. 

Өзініңтұратынкөшесітуралыәңгімелепайтуғаүйрету.Сөздегіқазақтілінетәнң,һдыб

ыстарынойынжаттығуларындадұрысайтуғадағдыландыру.  

4. 

Қарапайымсұрақтарқоюғажәнеоларғажайсөйлемменжауапберугеүйрету.Тілдікжә

неартикуляциялықаппараттыдамыту. 

Затесімдердіжекешетүрдеқолданудағдыларынқалыптастыру. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2019-2020 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) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Берілгенсөзтіркестерінтүсінугежәнесөздердібайланыстырыпқұрас

тыруға (затесімжәне сын есім) үйрету.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2019-2020 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) 

 

 

 

 

 

 

 

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,қарапайымсұрақтарқоюғажәнеоларғажайсөйлемменжауапбе

ругедағдыландыру. Заттыңатын, 

қимылынбілдіретінсөздердіңмағынасынтүсінужәнеауызекітілдеқо

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 

2019-2020 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) 

 

 

 

 

 

 

 

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.ЖайсөйлемқұруғамашықтандыруӨзінетаныссөздерденжайсөйле

мдерқұрастыраалуғаүйрету. 

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.Затесімдердіжекешежәнекөпшетүрдеқолданудағдылары

нқалыптастыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2019-2020 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) 

 

 

 

 

 

 

 

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.Өлітабиғатқұбылыстарыментаныстыру, 

қарапайымсұрақтарқоюдыжәнеоларғажайсөйлемменжауапберугедағды

ландыру. Тынысалудыжәне таза дикцияныдамытудыжалғастыру 

3.Балаларды балабақшадағы мамандықатауларымен, 

қызметкерлеріментаныстыру,диалог, тақпақарқылы 

балалардыңтілдеріндамыту. 4.Үлкендердің еңбегін 

құрметтеугетәрбиелеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2019-2020 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) 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

1.Сөздік қор. 

Қоршағанортадағыкүнделіктіжиіқолданыла

тынтуыстыққатынасқабайланыстысөздерді 

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

2.Ұлттықсалт-

дәстүрлертуралытүсінікбереотырып, 

сөздікқорларынбайыту. 2-3 

сөйлеммензаттысипаттайбілуге баулу. 

 

1.Сөздік қор. 

Қоршағанортадағыкүнделіктіжиіқолданылаты

нтуыстыққатынасқабайланыстысөздерді (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.Ертегімазмұныбойыншақарапайымсұрақтарқоюдыжәнеолар

ғажайсөйлемменжауапберудідағдыландыру.Тілдікжәнеартику

ляциялықаппаратты, тынысалудыжәне таза 

дикцияныдамытудыжалғастыру. 

3.Адамдардыңқолыменжасағанқолөнербұйымдарытуралытүсін

ік беру. 2-3 сөйлеммензаттысипаттайбілуге баулу. 

4.Қазақтілінетәндыбыстардыдұрысайтудағдыларынжетілдіру. 

 

. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақ тілі оқу қызметінің циклограммасы/Циклограмма по казахскому языку 

2019-2020 оқу жылы/учебный год. 

Айы/Месяц:  сәуір 

 

 Ғарышкерлер 

 II кіші топ  (1-3апта) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

1. Жылмезгілдерінайтуғаүйрету. 

2. Заттардыңтүсі, көлемібойыншабелгілерін, 

қимылынбілдіретінсөздердіайтабілудімашықта

ндыру. 

1.Жылмезгілдерінайтуғаүйрету. 

2.Заттардыңтүсі, 

көлемібойыншабелгілерін, 

қимылынбілдіретінсөздердіайтабілудімаш

ықтандыру. 

1.Жылмезгілдерінайтуғаүйрету. 

2.Заттардыңтүсі, көлемібойыншабелгілерін, 

қимылынбілдіретінсөздердіайтабілудімашықтандыру. 

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 

2019-2020 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) 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты 

 

 
 

1.Тілдіңграмматикалыққұрылымы.Сөзтірке

стерінтүсінугежәнесөздердібайланыстырып

құрастыруғажаттықтыру. 

 

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.Сөзтіркестерінтүсінугежәнесөздердібайл

аныстырыпқұрастыруғажаттықтыру. 

 

2.Жаңылтпаштардыайтуғаүйрету. 

Тілдікжәнеартикуляциялықаппараттыдамытудыжалғастыру.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


