
 



«Коммуникация» білім беру саласы бойынша «Қазақ тілі» ұйымдастырылған оқу қызметінің ортаңғы тобының 

( 3-4 жас ) перспективалық жоспары 

№ Өтпелі 

тақырыптар 

Тақырыпша Тақырыбы Міндеттері Сағ. 

саны 
1 Балабақша 1. Менің балабақшам 

2. Менің достарым 

3. Менің сүйікті 

ойыншықтарым 

4. Жиһаздар 

Балабақша Балаларға балабақша туралы түсінік беру. 

Балабақша, топ, үстел, орындық сөздерін дұрыс 

айту. Балабақшасын мақтан ете білуге 

тәрбиелеу. 

1 

2 Біздің балабақша Топтағы заттырды атауға, дос сөзімен таныстыру. 1 

3 Ойыншықтар Доп, қуыршақ, машина сөздерін үйрету; 

дидактикалық ойындар арқылы жаңа сөздерді 

бекіту. Ойыншықтарын күту, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу 

1 

4 Жиһаздар Топтағы жиһаз атауларын есте сақтау,  қазақ 

тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету 

1 

5 Менің отбасым 1. Менің отбасым,  
2. ата-аналар еңбегі 
3. Менің көшем 
4. Үйдегі және көшедегі 

қауіпсіздік 
5. Алтын күз 

Отбасы Жаңа отбасы, әке, ана сөздерін үйрету арқылы 

сөздік қорларын толықтыру. Қысқаша сүрақтарға 

жауап бергізу арқылы ауызекі сөйлеуге 

жаттықтыру. Отбасына деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

1 

6 Менің отбасым Балаларды өз отбасы жайлы айтуға үйрету 1 

7 Менің көшем Балаларды қай жерде, көше атауын айтуға 

ынталандыру, қауіпсіздік жайлы түсінік беру 

1 

8 Күз Балаларға күз туралы түсінік беру. Күз, жаңбыр, 

алма, жапырақ сөздерін дұрыс айтуға үйрету. 

Табиғатқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу 

1 

9 Дені саудың жаны 

сау 

1. Өзім туралы 
2. Дұрыс тамақтану. 

Дәрумендер 
3. Өзіңе және өзгелерге 

Мен Балаларды өздері туралы айтуға машықтандыру, 

сөздік қорын толықтыру 

1 

10 Жеміс-жидектер Жаңа сөздер үйрету; жеміс-жидектердің  түстерін 

ажыратып дұрыс атай білуге жаттықтыру; қазақ 

тіліне тэн дыбыстарды анық, дұрыс айтуға 

1 



көмектес 
4. Біз күштіміз, ептіміз 

дығдыландыру; мәдениетті сөйлеуге 

11 Салауатты өмір 

салты 

Балаларды салауатты өмір салтына баулу, 

қарапайым әрекеттерді орындауға үйрету 

1 

12 Киім Балаларға киімдердің қазақша аталуын үйрету. 

Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуды 

үйрету. Үлкендердің еңбегін бағалауға тәрбиелеу 

1 

13 Менің 
Қазақстаным 

1. Тарихқа саяхат 

2. Туған өлкем 

3. Астана - 

Отанымыздың жүрегі 

4. Тәуелсіз Қазақстан 

(ҚР Тұңғыш 

Президенті, 

мемлекеттік рәміздер) 

Отан Отан сөзімен таныстыру. Өз Отанына деген 

сүйіспеншілікке тәрбилеу. Отан жайлы тақпақтар 

оқу. 

1 

14 Менің қалам Балаларды тұратын жерін айтуға үйрету, өз 

қаласының белгілі жерлерді атауға баулу 

1 

15 Астана Астана Қазақстан Республикасының астанасы 

екенін мәлімдеу. Астана қаласының 

ғимараттарымен таныстыру.  

1 

16 Тәуелсіз 

Қазақстан 

Балаларға ҚР Тұңғыш Президенті жайлы 

қысқаша мәлімет беру, мемлекеттік рәміздермен 

таныстыру 

1 

17 Табиғат әлемі 1. Айналамыздағы 

өсімдіктер 
2. Жануарлар әлемі 
3. Құстар — біздің 

досымыз 
4. Ғажайып қыс 

Түстер Балаларды түстердің қазақша атауын дұрыс 

айтуға үйрету, есте сақтау  

1 

18 Жабайы аңдар Балаларға жабайы аңдар туралы түсінік беру, 

жаңа түлкі, қоян, аю сөздерін дұрыс айтқызып 

үйрету. Сұрақтарға жауап бергізу арқылы ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Жануарларға деген қамқорлық сезімдерін ояту 

арқылы табиғатты сүюге баулу 

1 

19 Құстар Баларды құстармен таныстыру, атауларын есте 

сақтау, қорғауға, қамқорлыққа тәрбиелеу 

1 

20 Қыс Жыл мезгілі қыс туралы түсінік беру. 

Қыс, қар, аққала, шана сөздерін үйрету, ауызекі 

сөйлеулерін жетілдіру. 

Қысқы ойын - аққаланы қалай жасайтындығын 

түсіндіру арқылы еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

1 



21 Бізді қоршаған 
әлем 

1. Ғажайыптар әлемі 

(өлі табиғат 

құбылыстары). 
2. Көліктер 
3. Электроника әлемі 
4. Мамандықтың бәрі 

жақсы 

Күн мен ай Балаларды күн мен аймен таныстыру, алмасу 

мезгілдерімен таныстыру, сөздік қорды 

толықтыру 

1 

22  

Көліктер 

Көліктердің қазақша атауларымен таныстыру.  1 

23 Электроника 

әлемі 

Балаларды үйдегі электроникамен таныстыру, 

олардың адамға пайдасын түсіндіру 

1 

24 Мамандықтар Мамандықтардың атауларымен таныстыру. Еңбек 

адамдарын құрметтеуге баулу 

1 

25 Салттар мен 

фольклор 

1. Қазақстан халқының 

салттары мен 

дәстүрлері 
2. Ертегілер Елінде. 

Театр әлемі 
3. Өнер көзі халықта 
4. Нұр төккен, гүл 

көктем 

Наурыз Наурыз мерекесінің тарихымен таныстыру. 

Ұлттық мерекеге қызығушылықтарын арттыру. 

1 

26 «Бауырсақ» 

ертегі 

Балаларды ертегімен таныстыру 1 

27 Көкөністер Балаларды көкөніс атауларымен таныстыру, қазақ 

тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету 

1 

28 Көктем Жыл мезгілі көктем туралы түсінік беру. Көктем, 

жылы,жаңбыр, ағаш, қолшатыр сөздерін үйрету. 

Жаңа үйренген сөздерді пайдаланып, сөйлемдер 

қүрату арқылы ауызекі сөйлеулерін дамыту. 

Көктемгі еңбектің пайдасын түсіндіру арқылы 

еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу 

1 

29 Біз еңбекқор 
баламыз 

1. Аялайық гүлдерді 
2. Ас атасы - нан 
3. Жәндіктер мен 

қосмекенділер әлемі 
4. Еңбек бәрін жеңбек 

Гүлдер Балаларды гүлдер атауларымен  таныстыру, 

гүлдерді аялауға баулу 

1 

30 Азық-түлік Тағамдардың аттарын қазақша атап, күнделікті 

өмірде қолдануға үйрету. 

Дидактикалық ойындар арқылы алдыңғы және 

жаңа оқу іс- 

әрекеттерінде алған білімдерін пысықтау арқылы 

ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. Үлкендердің еңбегін 

бағалауға тәрбиелеу. 

1 

31 Жәндіктер Балаларды «жәндіктер» ұғымымен таныстыру, 

жәндіктер атауларын есте сақтау 

1 



32 Санамақ Балаларға санамақтар және 1-3-ке дейін санауды 

үйрету.  Жаңа сабақта өтілген 

материалдарды бірнеше рет қайталату аркылы 

ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Достыққа тәрбиелеу 

1 

33 

 

 

 

Әрқашан күн 

сөнбесін! 

1. Достық -біздің 

тірегіміз (халықтар 

достығы) 

2. Отан қорғаушылар 

(ҚР әскері, ¥лы Отан 

соғысының 

ардагерлері) 
3. Көңілді жаз 

 
 
4. Мен жасай аламын 

Дос Дос деген кім екенін түсіндіру, бір бірімен дос 

болуға тәрбиелеу 

1 

34 Отан 

қорғаушылар 

 

Жауынгерлермен таныстыру. Отанды қорғауға 

ынталандыру. 

 

1 

35 

 

 

Киіз үй Балаларды киіз үймен таныстыру, қалай 

қолданылатынын түсіндіру 

1 

36 Жаз Жыл мезгілі жаз туралы түсінік беру. Жаңа 

сөздерді меңгерту арқылы сөздік қорларын 

толықтыру, қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс 

айтуга үйрету. 

Табиғатқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу . 

1 

 Барлығы 36 сағат    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


