
 

Перспективный план 

Средняя группа «Ботақан» 

На сентябрь месяц 2021 года 

Сквозная тема «Детский сад» 

Цель: Формировать у детей представление о детском саде и  игрушках. 

Задачи: Развить  у детей чувства привязанности, любви к детскому саду, детям, взрослым и развитию интереса к 

современной деятельности. 
Сквозная 

тема  

«Здоровье»-3 

Физическая культура  3 

 

«Коммуникация»-2 

Развитие речи-1 

Художественная  

Литература-0,5 

Казахский язык-1 

«Познание»-2,5 

Основы математики -1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-3 

Рисование -1 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Музыка-1,5 

«Социум»-0,5 

Ознакомление с 

окружающим миром-0,5 
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1.Физическая  

Культура: 

«Знакомство со 

спортивным залом» 

Физическая  

2.Культура: «Играем  

в спортивном зале» 

  

№1.Развитие речи 

Тема: « Наша группа» 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
 

№1.Рисование: 

 «Мой детский сад» 

предметная. 

 

 №1.Музыка(по плану 

педагога) 

 

 

 

№1.Ознакомление с окр. 

миром 

Тема:«Детский сад – 

второй наш дом, как тепло, 

уютно в нем!» 
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 3.Физическая  

Культура: «Играем 

вместе с зайчиком» 

4.Физическая 

Культура: 

«Знакомимся с 

 мячами» 

5.Физическая  

Культура:  «Малыши-

карандаши» 

 

№2.Развитие речи 

Тема:«Мой любимый 

воспитатель»  

 

№1.Художественная 

литература: Чтение 

стихотворения 

М.Алимбаева «Дедовы 

сказки 

 

№1.Казахский язык:  
« Менің балабақшам» 

 

№1.Основы математики 

Тема: «Утро. Большой – 

маленький. Один – много 

 

№ 1. Естествознание 

Тема:«Вот она, какая 

осень золотая.» 

 
№1.Конструрирование: 

«Заборчик вокруг 

детского сада» 

№2.Рисование: 
 «Детский сад, мир 

вокруг» Портрет друга. 

Предметная. 

 

№2.Музыка (по плану 

педагога) 
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 6.Физическая  

Культура: «Ребята – 

маленбкие котята» 

7.Физическая  

Культура: «Играем на 

полянке» 

8.Физическая  

Культура:  «Сундук с 

игрушками» 

 

№3.Развитие речи 

Тема:«К нам куклы 

пришли» 

 

№2.Казахский язык:  
«Қызықты ойындар мен 

ойыншықтар» 

 

 

 

 

 

 

№2.Основы математики 

Тема: «День.Круг.Один-

много» 
  
№2Естествознание:  

«Мои игрушки». 
 
 

№3.Рисование: 
 До свидания лето»( 

создаем козырьки от 

солнца своими руками) 

предметная 

 

№1.Апликация: 

 «Мой садик» 

  

№3Музыка  

№4Музыка  

(по плану педагога) 

 

№2Ознакомление сокр. 

миром 

Тема:«Игрушки нашей 

группы» 
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9.Физическая  

Культура:  «Мышки-

шалунишки!» 

10.Физическая 

Культура: 

«Знакомимся с куклой 

Айгуль» 

11.Физическая  

Культура:  «Дружат 

дети ,дружат звери» 

№4.Развитие речи 

Тема: «Мой любимый 

друг»  

 

№2.Художественная 

литература: Казахская 

сказка 

«Козленок,ягненок и 

теленок» 

 

№3.Казахский язык 

«Менің достарым» 

 

№3.Основы математики 

Тема:«Вечер. Большой – 

маленький. Один – 

много.» 

 

№3.Естествознание:   
««Мы-дружные ребята» 
 

№2.Конструрирование: 

Загородки для козлят и 

верблюжат 

№4.Рисование: 

 Тема:«Знакомимся с 

поваром»  

 

№5.Музыка (по плану 

педагога) 
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 №12. Физическая  

Культура:  

«Дружат дети .дружат 

звери» 

№13.Физическая  

Культура:  

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

№14.Физическая  

Культура:  

«Ножки ,ножки бежали 

по дорожке» 

№5.Развитие речи 

Тема: «Осень 

наступила» 

 

№4.Казахский язык:  
«Дені сау болып 

өсеміз» 

 

№4.Основы математики 

Тема: «Ночь.Один-

много.Круг.» 

№4.Естествознание:   
«Дождик,дождик 
лей,лей!»  
  

№5.Рисование: 
 Тема: «Осенний букет»  

  

№1.Лепка:  Тема: «Мой 

друг»  

 

 №6Музыка 

 №7Музыка  

(по плану педагога) 

 

№3. Ознакомление с окр. 

миром 

Тем: «Осень,осень в гости 

просим» 

 

 

 



Перспективный план 

На октябрь  месяц  2021 года 

Сквозная тема «Здравствуй, Осень золотая!». 

Цель: Формирование умений различать изменения в погодных явлениях осенью. Развивать общие речевые навыки. 

Задачи: - учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы;развивать умение детей замечать изменения в природе, 

развивать логическое мышление; упражнять в составлении рассказов по схеме; воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Сквозная тема «Здоровье»-3 

Физическая  

Культура -  3 

 

«Коммуникация»-2,5 

Развитие речи-1 

Художественная  

Литература-0,5 

Казахский язык-1 

«Познание»-2,5 

Основый математики-1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-3 

Рисование -1 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Музыка-1,5 

 

«Социум»-0,5 

Ознакомление с 

окружающим миром-

0,5 
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 №15Физическая  

Культура 

(по плану педагога) 

№16.Физическая 

Культура 

(по плану педагога) 

 №17.Физическая  

Культура   

(по плану педагога) 

 

№6. Развитие речи 

Тема:  «Едет с поля 

урожай» 

 

№5. Казахский язык 

(по плану педагога) 

 

 

№5.Основы 

математики 

Тема:  : Вечер.Большой-

мальенький. 

 

№5. Естествознание:   
«Грибы» 
 

№6. Рисование 

 (по плану педагога) 

 

№2. Апликация: 

  (по плану педагога) 

 

№8. Музыка 

№9. Музыка 

 (по плану муз.работника) 

 №4.Ознакомление с 

окр. миром 

Тема:«Хлеб –  

всему голова!» 
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 №18.Физическая  

Культура 

 (по плану педагога) 

№19.Физическая  

Культура  

(по плану педагога) 

№20.Физическая  

Культура 

(по плану педагога) 

 

№7. Развитие речи 

Тема:  Как хлеб на стол 

пришел 

 

№6. Казахский язык 

(по плану педагога) 

 

№3.Художественная 

литература:  Чтение 

сказки К.И.Чуковский 

«Айболит» 

 

№6. Основы 

математики 

Тема:  Вечер.Ночь 

 

№6 Естествознание:   
«Богатый урожай»  
 
№3.Конструрирование: 

«Разноцветный 

листопад» 

№7. Рисование   

(по плану педагога) 

 

№10. Музыка 

 (по плану муз.работника) 
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  №21.Физическая  

Культура 

(по плану педагога) 

№22.Физическая 

№8. Развитие речи 

Тема: «Покормите птиц» 

 

№7. Казахский язык 

№7. Основы 

математики 

Тема:  Ночь.Один-

много.Круг 

№8. Рисование 

(по плану педагога) 

 

№11.Музыка 

 №5.Ознакомление с 

окр. миром 

Тема: «Как дикие 

животные готовятся к 



Культура 

(по плану педагога) 

№23.Физическая  

Культура 

(по плану педагога) 

 

 

(по плану педагога) 

 

 

 

 

 

 

№7.Естествознание:  

«Пернатые друзья» 

  

  

 

№12.Музыка 

 (по плану муз.работника) 

 

№2.Лепка 

(по плану педагога) 

 

зиме» 
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  №24.Физическая  

Культура  

(по плану педагога) 

№25.Физическая  

Культура 

(по плану педагога) 

№26.Физическая  

Культура 

(по плану педагога) 

 

№9.Развитие речи 

Тема: «Как спасаются 

звери от зимней стужи?» 

№8. Казахский язык 

(по плану педагога) 

 

№4.Художественная 

литература: Казахская 

народная сказка 

«Муравей и 

голубка».Чтение 

№8.Основы 

математики 

Тема: «Слева-

справа.Соотношение 

предметов.  

 

№8.Естествознание:    

 «Как звери готовятся 

зиме» 

 

№4.Конструрирование: 

«Перелетные птицы» 

Цель: закрепить знания 

детей о перелетных и 

зимующих птицах. 

№9.Рисование 

(по плану педагога) 

 

№13.Музыка 

  (по плану муз.работника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

Средняя группа «Ботақан» 

На ноябрь месяц 2020 года 

Сквозная тема «Моя семья». 

Цель:формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. 

Задачи:Прививать потребность радовать своих близких добрыми делами и заботливым отношением к ним; помогать ребенку в осознании 

себя как полноправного, любимого члена семьи. Воспитывать интерес к истории своей семьи. 

Подтема «Здоровье»-3 

Физическая культура - 3 

 

«Коммуникация»-2,5 

Развитие речи-1 

Художественная  

Литература-0,5 

Казахский язык-1 

«Познание»-2,5 

Основы математики -1 

Конструирование-0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество»-3 

Рисование -1 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Музыка-1,5 

«Социум»-0,5 

Ознакомление с 

окружающим миром-0,5 
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№27Физическая 

культура: 

 (по плану педагога)  

№28Физическая 

культура : 

 (по плану педагога) 

№29Физическая 

культура:  

 (по плану педагога) 

 

№ 10Развитие речи 

Тема: «Папа,мама,я – дружная 

семья». 

 

№9 Казахский язык  

(по плану педагога) 

 

№9.Основы  математики 

Тема:Соотношение 

предметов.Круг 

 

№ 9Естествознание 

Тема: Мир комнатных 

растений. 

   

 

 

№10 Рисование :   

(по плану педагога) 

 

№3.Апликация  :  

(по плану педагога) 

 

№14 Музыка  

№15 Музыка  

По плану педагога 

 

№ 6.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Это я,это я,это все 

мои друзья! 
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№30Физическая 

культура : 

 (по плану педагога) 

№31Физическая 

культура : 

 (по плану педагога) 

№32 Физическая 

культура  

(по плану педагога) 

 

№ 11Развитие речи 

Тема: «Опасность на каждом 

шагу». 

 

№5.Художественная 

литература 

Тема:  Потешка «Травка-

муравка».Заучивание наизусть  

 

№10 Казахский  

(по плану педагога) 

 

№10.Основы  

математики 

Тема: Утро,день, 

вечер,ночь,слева-справа 

 

№ 5.Конструирование 

Тема: Дорожки для машин 

и пешеходов 

 

 №10.Естествознание 

Тема: «Домашние  

животные» 
 

№11 Рисование  

(по плану педагога) 

 

№16 Музыка  

По плану педагога 
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№33Физическая 

культура :   

(по плану педагога) 

№34Физическая 

культура:  

(по плану педагога) 

 №35Физическая 

культура  

(по плану педагога) 

 

 № 12 Развитие речи 

Тема: «Кто готовит нам обед» 

 

№11Казахский  язык.   

 (по плану педагога) 

           

№11 Основы  

математики 

Тема: Много-

один.Наклеивание 

готовых форм. 

 

№ 11 Естествознание 

Тема: «Дикие животные» 

 

№12 Рисование           
(по плану педагога) 

 

№3 Лепка  

(по плану педагога) 

 

№17 Музыка  

 №18 Музыка  

По плану педагога 

№ 7.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Знакомство с 

професиями» 
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№36Физическая 

культура 

(по плану педагога) 

№37Физическая 

культура  

(по плану педагога) 

 №38Физическая 

культура 

(по плану педагога) 

 

№ 13Развитие речи 

Тема: «Кто домашние 

животные?». 

 

 № 6 Художественная 

литература                   

Тема: Стихотворение 

А.Дуйсенбиева 

«Лежебока».Чтение  

 

 

№12Казахский язык   

(по плану педагога) 

 

№12.Основы  

математики 

Тема: Квадрат.Слева – 

справа 

 

№ 6.Конструирование 

Тема: «Ягнята на жайляу» 

 

№ 12Естествознание 
Тема:«Домашние 
животные и их детеныши»  

№13 Рисование  

(по плану педагога) 

 

№19Музыка   
По плану педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

Средняя группа «Ботақан» 

На декабрь месяц 2021 года 

Сквозная тема «Мой Казахстан». 

 

Цель: Формировать у детей представление о зиме. 

Задачи: Развить любовь к Родине..Воспитание общечеловеческих качеств, патриотизма и толерантности, основанных на общенациональной 

идее «Мәңгілік Ел» 

 

Подтема «Здоровье»-3 

Физическая культура 3 

 

«Коммуникация»-2,5 

Развитие речи-1 

Художественная  

Литература-0,5 

Казахский язык- 1 

«Познание»-2,5 

Основы математики -1 

Конструирование-0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество»-3 

Рисование -1 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Музыка-1,5 

 

«Социум»-0,5 

Ознакомление с 

окружающим миром-

0,5 

 

«
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№39Физическая 

культура . 

(по плану педагога) 

  

 

№40Физическая 

культура. 

 (по плану педагога) 

 

№13 Казахский язык . 

 (по плану педагога) 

 

№13.Основы математики. 

Тема: Квадрат.Длинный- 

короткий 

 № 13.Естествознание 

Тема: Зима пришла. 

 

 

№14 Рисование  

(по плану педагога) 

№4.Апликация  :  

(по плану педагога) 

№20Музыка   

По плану педагога  

 №21Музыка   

По плану педагога  

 

№ 8. Ознакомление с 

окружающим миром. 

Тема: Путешествие по 

родному городу. 

«
Н
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о
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»
 

(2
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я
) 

№41.Физическая 

культура . 

(по плану педагога) 

 

№42Физическая 

культура. 

(по плану педагога) 

   

 

№43.Физическая 

культура. 

 (по плану педагога) 

 

  

№  14 Развитие речи 

Тема:  «Моя 

Родина.Казахстан.» 

№7.Художественная 

литература 

Тема: «День 

Независимости» 

№14. Казахский язык. 

 (по плану педагога) 

 

№14.Основы математики. 

Тема: Квадрат,далеко 

близко. 

№ 7.Конструирование 

Тема: «Флажок» 

№14.Естествознание 

Тема:Моя Родина – 

Казакстан» 

 

№15. Рисование  

 (по плану педагога) 

 

№22. Музыка  

 По плану педагога  
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№44.Физическая 

культура. 

 (по плану педагога) 

 

 

№45.Физическая 

культура. 

 (по плану педагога) 

 

  

 

№ 15.Развитие речи 

Тема: « День 

Независимости.» 

№15. Казахский язык. 

 (по плану педагога) 

 

 

№15.Основы математики. 

Тема: Треугольник.Один-

много 

№ 15.Естествознание. 

Тема: Комнатные цветы. 

 

№4. Лепка. 

(по плану педагога) 

№23. Музыка  

По плану педагога 
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№46.Физическая 

культура. 

 (по плану педагога) 

 

 

№47.Физическая 

культура. 

  (по плану педагога) 

 

 

№48.Физическая 

культура . 

 (по плану педагога) 

 

 

 

№16.Развитие речи 

Тема: Скоро новый год 

№8.Художественная 

литература. 

Тема: Стихотворение 

А.Дуйсенбиева 

«Новогодний снег» чтение 

№16. Казахский язык. 

 (по плану педагога) 

. 

№16. Основы 

математики. 

Тема: Высокий-

низкийй.Слева – справа. 

№8.Конструирование 

Тема: «Ёлка» 

№16.Естествознание 
Тема: «Новый год,у ворот» 
 

№16. Рисование. 

  (по плану педагога) 

№24. Музыка.  

 По плану педагога 
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№49.Физическая 

культура. 

 (по плану педагога) 

 

 

№50.Физическая 

культура. 

  (по плану педагога) 

 

 

№51.Физическая 

культура . 

 (по плану педагога) 

 

 

 

 № 17.Развитие речи 

Тема: «Шапки,шубы и 

шарфы достаем из шкафа 

мы» 

№17. Казахский язык. 

 (по плану педагога) 

 

  

 №17.Основы 

математики. 

Тема: «Длинный-

короткий». 

№ 17.Естествознание 
Тема: «Зима перишла» 
 

№17. Рисование. 

  (по плану педагога) 

№5.Апликация  :  

(по плану педагога) 

№25. Музыка.  
 По плану педагога 

№26. Музыка.  

 По плану педагога 

 

  

  

 

№9.Ознакомление с 

окружающим миром. 

Тема: Моя Родина – 

Казакстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

Средняя группа «Ботақан» 

На  январь месяц 2022 года 

Сквозная тема «Зимы прекрасная пора!» 

 

Цель:Формирование у детей представлений о живой и неживой природе в зимней период. Помочь детям почувствовать красоту зимнего  

пейзажа, воспитывать бережное отношение к природе.Расширить представление детей о зимних забавах. 

Подтема «Здоровье»-3 

Физическая культура 

3 

 

«Коммуникация»-2,5 

Развитие речи-1 

Художественная  

Литература-0,5 

Казахский язык- 1 

«Познание»-2,5 

Основы математики -1 

Конструирование-0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество»-3 

Рисование -1 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Музыка-1,5 

 

«Социум»-0,5 

Ознакомление с 

окружающим миром-

0,5 
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) 

 №52.Физическая 

культура . 

 (по плану педагога) 
 

 

 № 18.Развитие речи 

Тема: «Зимние забавы» 

 

 
 

  

 

№18. Рисование  

   (по плану педагога) 

№27. Музыка.  

По плану педагога 
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№53 Физическая 

культура  

 По плану педагога 
№54 Физическая 

культура 

По плану педагога 
№55.Физическая 

культура  

По плану педагога 

 
 

№ 19.Развитие речи  

Тема: «Деревья зимой».   

№9.Художественная 

литература 

Тема: Стихотворение 

А.Асылбекова «Январь» 

стение 

№18. Казахский язык. 

 По плану педагога 

 

 

№18.Основы математики. 

Тема: Высоко – 

низко.Один- много. 

  

№ 9.Конструирование 

Тема: «Снег  идет»  

 

№18.Естествознание. 

 Тема:«В январе,январе 

много снега во дворе»... 
 
 

№19. Рисование  
 (по плану педагога) 

№28. Музыка  

По плану педагога 

 

  

 

 

 

 



З
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ц
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я
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№56.Физическая 

культура  

 По плану педагога 
№57.Физическая 

культура  

 По плану педагога 
№58.Физическая 

культура  

 По плану педагога 
 

№ 20.Развитие речи 

Тема: «Покормите птиц 

зимой» 

№19. Казахский язык 

По плану педагога 

   

№19.Основы математики. 

Тема: Впереди – позади. 

№ 19.Естествознание 

Тема: «Поможем птицам 

зимой» 

 

 

№20. Рисование  

По плану педагога 

№29. Музыка  

 По плану педагога  

№30. Музыка  

 По плану педагога  

№5. Лепка  

По плану педагога 

 

№ 10. Ознакомление с 

окружающим миром. 

 «Комнатное растение –

герань зимой» 
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№59. Физическая 

культура  

 По плану педагога 
№60.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№61.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

 

№ 21.Развитие речи: 

Тема: «Как спасаются звери 

от зимней стужи» 

№10.Художественная 

литература. 

Тема: Стихотворение 

В.Хорола «Зайчик» чтение. 

№20. Казахский язык. 

 По плану педагога 

 

 

№20.Основы математики. 

Тема: Сравнение и 

уравнивание разных групп 

предметов. 

№ 20.Естествознание. 

Тема: «Хомячок - хороший 

друг» 

№10.Конструирование 

Тема: «Лесные звери» 

 

 

 

№21. Рисование  

По плану педагога 

№31. Музыка  

По плану педагога 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план 

Средняя группа «Ботақан» 

На  февраль  месяц 2022 года 

Сквозная тема «Мир вокруг нас» 

Цель: Познакомить с понятием «окружающий мир». Рассказать о красоте окружающего мира, о бережном отношении к природе, 

 о ее хрупкости и незащищенности. 
Подтема «Здоровье»-3 

Физическая 

 Культура - 3 

 

«Коммуникация»-2,5 

Развитие речи-1 

Художественная  

Литература-0,5 

Казахский язык- 1 

«Познание»-2,5 

Основы математики -1 

Конструирование-0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество»-3 

Рисование -1 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Музыка-1,5 

«Социум»-0,5 

Ознакомление с 

окружающим миром-

0,5 
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№62. Физическая 

культура 

 По плану педагога 

№63.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№64.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№22.Развитие речи 

Тема: «Прекрасное 

рядом»(явления неживой 

природы) 
№21. Казахский язык. 

По плану педагога 

 №32. Музыка  

По плану педагога 

 

№21.Основы математики. 

Тема: «Высокий –

низкий.Слева-справа» 

№21.Естествознание 

Тема: «Путешествие в мир 

неживой природы» 

№22. Рисование  

 По плану педагога 

№6.Апликация  

 По плану педагога 

№32. Музыка  

По плану педагога 

№33. Музыка  

 По плану педагога 

 

№ 11. Ознакомление с 

окружающим миром. 

Тема: «Зимние явления 

в неживой природе» 

Т
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№65. Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№66. Физическая 

культура 

 По плану педагога 

№67.Физическая 

культура  

По плану педагога  

 

№23.Развитие речи 

Тема: «Как нам транспорт 

помогает?» 

№11.Художественная 

литература 

Тема: Чтение стихотворения 

А.Барто 

«Грузовик,самолет,кораблик» 

№22. Казахский язык. 

 По плану педагога 

 

№22.Основы математики. 

Тема: «Длинный-

короткий» 

№22.Естествознание 

Тема: «Транспорт. 

Профессии на транспорте» 

№11.Конструирование 

Тема: «Дорожка для машин 

и пешеходов» 

№23. Рисование  
 По плану педагога 

№34Музыка  

 По плану педагога 
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№68.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№69.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№70.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№24.Развитие речи 

Тема: «Наши помощники» 

№23. Казахский язык 

По плану педагога 

   

 

№23.Основы математики. 

Тема: «Длинный-короткий 

закрепление знаний 

геометрических фигур» 

№23.Естествознание 

Тема: «Электричество и 

электроприборы» 

№24. Рисование  

 По плану педагога 

№35. Музыка  

По плану педагога 

№36. Музыка  

По плану педагога 

 №6. Лепка  
 По плану педагога 

 

 

№12.Ознакомление с 

окружающим миром. 

Тема: «Бытовые 

приборы» 

М
еб

ел
ь

 и
 п

о
су

д
а

 

 (
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№71. Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№72.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№73.Физическая 

культура  

 По плану педагога 

№25.Развитие речи: 

Тема: «Что нам нужно в 

доме» 

№12.Художественная 

литература. 

Тема: Сказка «Лиса и 

журавль» 

№24. Казахский язык. 

 По плану педагога 

 

№24.Основы математики. 

Тема: «Приемы наложения 

и приложения.Закрепления 

фигур» 

№24.Естествознание. 

Тема: «Мы дружные 

ребята» 

№12.Конструирование 

Тема: «Такая разная 

посуда» 

 

 

№25. Рисование  

 По плану педагога 

№37. Музыка  

По плану педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план 

Средняя группа «Ботақан» 

На  март  месяц 2022 года 

Сквозная тема: «Народ – источник искусства» 

Цель:Формирование  знаний детей о культуре и традициях Казахского народа.Знать историю и традиции своих предков, знать что такое 

фолькор.Воспитание у дошкольников бережное отношение к народным произведениям, формировать интерес к народному творчеству.  

Подтема Здоровье-3  
Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 
Развитие речи -1  
Худ.литература -0,5  

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  
Основы математики- 1  
Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3 
Рисование-1  
Лепка – 0,25  

Аппликация – 0,25  

Музыка -1,5 

Социум 0,5 
Озн. с окр. миром- 0,5  
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 №74.Физическая 

культура  

По плану педагога 

№75.Физическая 

культура  
По плану педагога 

№76.Физическая 

культура  
По плану педагога 

№26. Развитие речи 
Тема: «Мамин день». 

№25.Казахский язык  

По плану педагога 

 

№25.Основы математики 

Тема: «Порядковый счет. 

Соотнесение числа и 

цифры. 

Вправо, влево».» 
№25.Естествознание 
Тема «Весна пришла» 

№26.Рисование  
По плану педагога 

 

№38.Музыка  

По плану педагога 

 

№39.Музыка  

По плану педагога 

 

№7.Аппликация  

По плану педагога 

 

№13.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Праздник 8 

марта.» 

 

М
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р
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к
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к
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я
) 

№77.Физическая 

культура  

По плану педагога 

№78.Физическая 

культура  

По плану педагога 

№79.Физическая 

культура  

По плану педагога 

№27.Развитие речи 

Тема: «Солнышко 

припекает,шубу мы снимаем». 

№26 .Казахский язык 

По плану педагога 

 

№13.Художественная 

литература. 

Тема: Потешка «Солнышко-

ведрышко» 
 

 

№13.Конструирование 

Тема: «Книга» 
№26. Естествознание 
Тема: «Птицы прилетели». 

 
№27. Рисования 

По плану педагога 
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№80.Физическая 

культура  

По плану педагога 

№81.Физическая 

культура  

По плану педагога 

№82.Физическая 

культура  

По плану педагога 

№28.Развитие речи 

Тема: «Что такое Наурыз?» 

№27. Казахский язык 
По плану педагога 

 

№27.Основы математики 

Тема: «Вечер. Большой-

Маленький» 

№27 .Естествознание 

Тема: «Что нам солнышко 
дает». 

 №7. Лепка 

По плану педагога 

 

№28.Рисование 

По плану педагога 

 

№40..Музыка  
По плану педагога 

 

№41.Музыка  
По плану педагога 

 

№14.Ознакомление с 

окр.миром 

Тема: «Весенний 
праздник Наурыз». 
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№83.Физическая 

культура 
По плану педагога 

№14.Художественная 

литература. 

Тема: «Сказка Л.Воронковой 

«Маша- растеряша» 
 

 №29.Рисование 

По плану педагога 
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№84Физическая 

культура. 

По плану педагога 

№85.Физическая 

культура 

По плану педагога 

№86.Физическая 

культура. 

 По плану педагога 

 

№29.Развитие речи  

Тема:«К нам пришла весна» 

№28 Казахский язык  
 По плану педагога 
 

 
 

№28.Основы математики 

Тема: «Ночь. Круг.» 
№28.Естествознание 
Тема: «Весеннее 
пробуждение природы». 
 

 

№30.Рисование  

По плану педагога 
 

№8.Аппликация 

По плану педагога 
 

№42.Музыка  
По плану педагога 

 
№43.Музыка 

По плану педагога 
 

№15.Ознакомление с 

окр.миром 
Тема: «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план 

Средняя группа «Ботақан» 

На апрель месяц 2022 года 

Сквозная тема «Расветание природы» 

Цель: Уточнять и расширять представления о весенних  изменениях в живой и не живой природе.  

Задачи: устанавливать причинно –следственные связи явлений природы;солнце пригревает,тает снег,расцветают 

подснежники,распускаются листочки,прилетают птицы,у животных появляются детеныши. 
Сквозная 

тема  

Здоровье-3  
Физическая 
культура - 3 

Коммуникация -2,5 
Развитие речи -1  
Худ.литература -0,5  

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  
Основы математики- 1  
Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3 
Рисование-1  
Лепка – 0,25  

Аппликация – 0,25  

Музыка -1,5 

Социум 0,5 
Озн. с окр. миром- 0,5  
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 №87.Физическая 

культура  
По плану педагога 
 

№88.Физическая 

культура  

По плану педагога 
 

№89.Физическая 

культура  

По плану педагога 
 

№30. Развитие речи 

Тема: «На птичьем дворе» 

№29.Казахский язык  

По плану педагога 

 

№29.Основы математики 

Тема: Соотношение 

предметов.Круг. 

№29.Естествознание 

Тема: «Признаки весны» 
 

 

 

 
№31. Рисования 

По плану педагога 

 

№44.Музыка  

По плану педагога 

 

№45.Музыка 

По плану педагога 

 
№9.Аппликация  

По плану педагога 

 

№16.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Солнечные 

зайчики» 
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№90.Физическая 

культура  

По плану педагога 
 

№91.Физическая 

культура  

По плану педагога 
 

№92.Физическая 

культура  
По плану педагога 
 

№31.Развитие речи 

Тема: «Едем,плывем 

,летим!» 

№30.Казахский язык 
По плану педагога 

 

№15.Художественная 

литература. 

Тема: «Как солнышко 

заболело» 
 

№30.Основы математики 

Тема: «Числа и цифры 

1,2,3,4,5. 

Порядковый счет. 

Справа-слева, 

вверху-внизу.» 
№14.Конструирование 
Тема: «Ракета».   

№30.Естествознание 
Тема: «Птицы прилетели» 
 

№32.Рисование 

По плану педагога 

 

№46..Музыка  
По плану педагога 
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№93.Физическая 

культура  
По плану педагога 
 

№94.Физическая 

культура  
По плану педагога 
 

№95.Физическая 

культура  

По плану педагога 
 

 

№32.Развитие речи 

Тема: «Что растет на 
дереве?» 

№31. Казахский язык 

По плану педагога 

 

 

№31.Основы математики 

Тема: «Сравнение цифр 

 4-5.Соотнесение числа и 

количества 

предметов. 

Что на что похоже? 

Справа – слева». 
№31. Естествознание 

Тема: «Цветущие деревья» 
 

 

№33.Рисование 

По плану педагога 

 

№8. Лепка 

По плану педагога 

 

№47.Музыка  
По плану педагога 

 

№48.Музыка  
По плану педагога 

 

 

№17.Ознакомление с 

окр.миром 
Тема: «Мы любуемся 

цветком!» 
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№96.Физическая 

культура 

По плану педагога 
 

№97.Физическая 

культура  

По плану педагога 
 

№98.Физическая 

культура  

По плану педагога 
 

№33.Развитие речи 
Тема: «Мы играем» 

№32 Казахский язык  
По плану педагога 
 

№16.Художественная 

литература. 

Тема: «Как кузнечик 

помогал слабым?» 
 

№32.Осн овы математики 

 Тема: «Соотнесение числа 

и количества  

предметов. 

Далеко – близко» 
№15.Конструирование 

Тема:  «Виноград» 
 

№32.Естествознание 

Тема: «Весенние цветы, 

первоцветы» 
 
 

№34.Рисование  
По плану педагога 

 

№49.Музыка  
По плану педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план 

Средняя группа «Ботақан» 

На май месяц 2022 года 

Сквозная тема «Пусть всегда будет солнце!» 

Цель: Расширять знания детей о неживой природе. Продолжать знакомить детей с небесными телами,дать более обширное понятие о 

солнце,какисточнике света и тепла на земле. 

Задачи: Определить какое значение для жизни на земле имеет солнце. 

Сквозная 

тема  
Здоровье-3  
Физическая 

культура - 3 

Коммуникация -2,5 
Развитие речи -1  

Худ.литература -0,5  

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  
Основы математики- 1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3 
Рисование-1  

Лепка – 0,25  

Аппликация – 0,25  

Музыка -1,5 

Социум 0,5 
Озн. с окр. миром- 

0,5  
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 №99.Физическая 

культура  
По плану педагога 

№100.Физическая 

культура  
По плану педагога 

 

№34. Развитие речи 

Тема: «День Победы» 

 

№33.Основы математики 

Тема: Цифры. Сравнение 

цифр 4-5. Широкий – узкий».  

 

 

 

 
№35. Рисования 

По плану педагога 

 

№50.Музыка  
По плану педагога 

 

№51.Музыка 
По плану педагога 

 

№9.Лепка  
По плану педагога 

 

 
№18.Ознакомление 

с окр.миром 

 Тема:  

Тематическое 

занитие «День 

Защитников 

Отечества» 
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№101.Физическая 

культура  
По плану педагога 

 

№102.Физическая 

культура  
По плану педагога 

 

 

 №17.Художественная 

литература. 
Тема: Сказка «Летние месяцы» 

 

 №36.Рисование 
По плану педагога 
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№103.Физическая 

культура  
По плану педагога 

 

№104.Физическая 

культура  
По плану педагога 

 

№105.Физическая 

культура  
По плану педагога 

 

 

№35.Развитие речи 

Тема: «Путешествие по 

родному городу» 

 

 №33. Казахский язык 
По плану педагога 

 

№34. Казахский язык 
По плану педагога 

 

№34.Основы математики 

Тема: Пространственные 

направления  предметов «Впереди 

– позади» 
№33.Естествознание 

Тема: «Где живет ящерица?». 

 

№34.Естествознание 
Тема:«Будем беречь природу!». 

 
№16.Конструирование 

Тема: «Виноград» 

 

 

 

№52.Музыка  
По плану педагога 

 

№53.Музыка  
По плану педагога 
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№106.Физическая 

культура 
По плану педагога 

 

№107.Физическая 

культура  
По плану педагога 

 

№108.Физическая 

культура  
По плану педагога 

 

№36.Развитие речи 

Тема: «Путешествие шмеля» 

 

№35. Казахский язык 
По плану педагога 

 

№36. Казахский язык 
По плану педагога 

 

№18.Художественная 

литература. 

Тема: Л.Толстой «Три 

медведя» 

 

№35.Основы математики 

Тема: «Соотнесение числа и 
цифры. Количественный и 

порядковый счет. Большой, 

маленький, самый маленький. 
№36.Осн овы математики 

Тема:«Сравнение групп 

предметов. 

Соотнесение числа и 

цифры» 

№17.Конструирование 

Тема: «Вертолет». 

№18.Конструирование 

Тема: «Божья коровка» 

№35. Естествознание 

Тема: «Где спрятался воздух» 

№36.Естествознание 

Тема: «Удивительный 

мир насекомых» 
 

 №54.Музыка  
По плану педагога 

 

 

 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
: 

 

 

Физ.культура 108 ч 

 

 

 

Развитие речи – 36 ч 

Каз.язык – 36 ч. 

Худ.лит-ра – 18 ч. 

 
Основы математики – 36 ч. 
Естествознание – 36 ч. 
Конструирование –  
18 ч. 

 

Рисование – 36 ч. 

Лепка – 9 ч. 

Апликация – 9 ч. 

Музыка – 54 ч. 

 

Ознакомление с 

окр.миром – 18 ч. 



 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2021 жыл  Қыркүйек айы 

Өтпелі тақырып «БАЛАБАҚША» 
 

Мақсаты:Балалардың балабақша туралы түсініктерін қалыптастыру, балабақшаның екінші үйлері екендігін, балабақшадан білім алатындықтарын 
түсіндіру. 

Міндеттері: Балабақшада достарымен жақсы қарым-қатынаста болып, үлкендерді сыйлай білуге тәрбиелеу. 

Балабақша  туралы   алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін  ойын жағдаяттарын  ұйымдастыру. 
Балабақшадағы қызметкерлер туралы  түсініктерін дамыту: тәрбиеші, аспазшы, көмекші. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №1 
(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №2 
(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

 

Көркем әдебиет№1 
«Күз» (өлең) 

Мұзафар Әлімбаев 

 
 

 
 

Сурет салу №1 
(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №1 
(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №1 

«Балабақша-біздің екінші 

үйіміз» 
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Дене шынықтыру№3 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№4 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№5 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту№1 

«Топпен танысу» 

 

 Орыс тілі №1 

 (Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша)  

 

Математика негіздері №1 

«Таңертең .Үлкен-кіші» 

   

Құрастыру №1 

«Көп қабатты үйлер» 

 

Жаратылыстану №2 

«Күзгі гүлдер!» 

Музыка №2 

(Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша) 

Мүсіндеу №1 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сурет салу №2 

(Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша) 
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Дене шынықтыру№6 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№7 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№8 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту№2 

«Шұбар 

тауық»(әңгімелеуге 

дайындық) 

 

Көркем әдебиет№2 

«Біздің балабақшада» 

 

Математика негіздері №2 

 «Үлкен-кіші.Бір-көп» 

 

Жаратылыстану№2 

«Бақшадағы көкөністер» 

Сурет салу №3 

(Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша) 

Музыка №3 

(Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша) 

 

Музыка №4 

(Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша) 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №2 

 «Біздің топтың 

ойыншықтары» 
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Дене шынықтыру№9 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№10 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

   Дене шынықтыру№11 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту№3 

«Менің сүйікті 

тәрбиешім» 

 

Орыс тілі №2 

 (Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері №3 

 «Таңертең.Бір-көп.» 

 

Құрастыру №2 

«Бақша қоршауы» 

 

Жаратылыстану №3 

«Жеміс толы себет» 

Музыка №5 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сурет салу №4 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Жапсыру №1 

(Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша) 
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Дене шынықтыру№12 

(Пән жетекшісінің жоспары 
бойынша) 

Дене шынықтыру№13 

(Пән жетекшісінің жоспары 
бойынша) 

Дене шынықтыру№14 

(Пән жетекшісінің жоспары 
бойынша) 

 

 

Сөйлеуді дамыту№4 

Қуыршақтар бізге 

қонаққа келді.(әңгіме 
құрастыру.) 

Көркем әдебиет№3 

«Жұмыстың бәрі 
жақсы»(өлең) 

М. Әлімбаев 

 

 

 

 

Математика негіздері №4 

«Күндіз. шеңбер» 

Жаратылыстану№4 

«Жау, жау жаңбыр!» 

 

 

 

 

 

 

Сурет салу №5 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №6 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №7 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №2 

«Балабақша ауласы.» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2021 жыл  Қазан айы 

Өтпелі тақырып «Қош келдің, Алтын күз!» 

 

Мақсаты:Балалардың күз мезгілі туралы білімдерін қалыптастыру, күз мезгілінің ерекшеліктерін үйрету; 

Міндеттері: Табиғатты   аялай білуге тәрбиелеу. 

Күз мезгілі туралы  алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін  ойын жағдаяттарын  ұйымдастыру. 

Ауа-райы жайлы түсініктерін дамыту.  
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру№15 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 
 

Дене шынықтыру№16 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№17 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Сөйлеуді дамыту№5 

«Күз келді»(маусымдық 

өзгерістер) 

 

Көркем әдебиет №3 

«Алтын дән»(өлең) 

Күләш Ахметова  

Математика негіздері  №5 
«Кеш. Үлкен-кіші» 

 

Жаратылыстану№5 

«Күзгі гүлдер» 

Сурет салу №6 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №8 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №9 

 (пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №4 

 «Шақырамыз күзді, 

шын ниетпен ізгі» 
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Дене шынықтыру№18 
(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыр№19 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№20 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту №6 
(Әңгіме құрастырамыз) 

Көкөністерден көже 

жасау. 
 

Орыс тілі №3 

 (Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері№6 
«Кеш.Түн.» 

Құрастыру №3 
«Торсық» (қиылған 

бөліктерден құрастыру) 

 

 Жаратылыстану №6 

«Күздегі жапырақтардың 

түсуі» 

Музыка №10 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу №2 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

              Сурет салу №7 

(пән жетекшісінің жоспары   

бойынша) 
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Дене шынықтыру№21 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыр№22 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№23 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді  дамыту №7 

«Ерке төлдер»(әңгіме 

құрастыру) 

Көркем  әдебиет №5 

«Арыстан мен тышқан» 

(латыш ертегісі) 

 

Математика негіздері №7 
«Түн. Бір –көп. Шеңбер» 

Жаратылыстану №7 

«Ғажайып қап» 

Сурет салу №8 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №11 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №12 

 (пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №5 

 «Жеміс бағына саяхат» 

Ж
а

н
у
а
р

л
а
р

 ә
л

ем
ін

ің
 қ

ы
сқ

ы
 

д
а
й

ы
н

д
ы

ғ
ы

 

Y
а
п

т
а
 

Дене шынықтыру№24 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 
 

Дене шынықтыру№25 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №26 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту №8 

 

«Сүйікті ойыншықтар» 

Орыс тілі №4 

 (Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері №8 

 «Оң жақ-сол жақ. Затттарды 

сәйкестендіру.» 

 

Құрастыру №4 

«Күзгі жапырақтар» 

Жаратылыстану №8 

«Жан-жануарлар қысқа 

қалай дайындалады.» 

Музыка №13 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Жапсыру№2 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сурет салу №9 

пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 



  

 

Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2021 жыл  Қараша айы 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

 

Мақсаты: Балаларға отбасы турал түсінік беру. Отбасындағы адамдарды тани білуге және өз атауларымен атауға үйрету . 

Отбасындағы жақын адамдарымен сыйластық қарым- қатынас орната білуге тәрбиелеу. Өзінің тұрғылықты жерін тану және мақтан 

ете білуге баулу 

Міндеттері: Отбасындағы жасы үлкен адамдары әрқашан сыйлау, оларға көмек көрсету. 

Елін, туған жерін сүюге және патриоттық сезімге тәрбиелеу. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №27 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №28 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №29 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №9 

«Менің 

отбасым»(әңгіме) 

Көркем әдебиет №6 

«Әке мен бала» (әңгіме) 

 

Математика негіздері          

№9«Сол жақта –оң 

жақта» 

Жаратылыстану №9 

«Үлкендердің еңбегі» 

Сурет салу №10 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №14 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

            Музыка№15 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №6 

«Отбасы мүшелері» 
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Дене шынықтыру№30 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№31 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№32 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №10 

«Қауіпсіздік ережесін 

сақтаймыз 

 

Орыс тілі №5 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері 

№10 

«Заттарды 

сәйкестендіру. 

дөңгелек» 

    Құрастыру №5 

«Қақпа» (биік-аласа) 

 

Жаратылыстану №10 

«Бағдаршамның 

көздері» 

Музыка №16 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу №3 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сурет салу №11 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 
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Дене шынықтыру№33 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№34 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№35 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №11 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

 

Көркем әдебиет №7 

 

«Мамандық» (өлең) 

Математика негіздері 

№11 

«Таң , күндіз,кеш,түн.» 

 

Жаратылыстану №11 

«Асханаға саяхат.» 

Сурет салу №12 

(жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №17 

(жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №7 

 

 «Мен өскенде кім 

боламын?» 

 

Ү
й

 ж
а
н

у
а
р

л
а
р

ы
 ж

ән
е 

т
ө
л

д
ер

і 

IY
а
п

т
а

 

Дене шынықтыру36 

( пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру№37 

( пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру№38 

( пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту №12 

 

«Үй жануарлары» 

Орыс тілі №6 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Математимка негіздері 

№12 

 

 «Сол жақта-оң жақта 

.Дайын пішіндерді 

жапсыру.» 

Жаратылыстану №12 

«Үй жануарлары мен 

оның төлдері» 

Құрастыру №6 

«Құрақ көрпе» 

 

Музыка №18 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Жапсыру №3 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сурет салу №13 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 



 

 

Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2021 жыл  Желтоқсан айы 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

 

Мақсаты: Балаларды Отанды сүюге, Қазақстан  Республикасының рәміздерін қастерлеуге, еліне, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін 

арттыру мақсатында олардың сөздік қорларын көбейтіп, танымдық қызығушылықтарын арттыру. 

Міндеттері: Отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, тіл мәдениетін қалыптастыру және дамыту. Отансүйгіштік, патриоттық тәрбие беру. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру№39 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№40 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту№13 

 

«Менің сүйікті қалам» 

Көркем әдебиет№8 

«Отан» (өлең) 

Ермек Өтетілеуұлы  

 

Математика негіздері 

№13 

«Ұзын, қысқа» 

Жаратылыстану №13 

«Туған қалаға саяхат » 

Музыка №19 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №20 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №8 

«Менің Отаным - 

Қазақстан» 



Т
әу

ел
сі

з 
Қ

а
за

қ
ст

а
н

ы
м

! 

II
а
п

т
а

 

Дене шынықтыру№41 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№42 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№43 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту№14 

 

«Атамекен-елім менің» 

Орыс тілі №7 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері 

№14 

«Сол жақта-оң жақта» 

Құрастыру №7 

«Орындық және 

кресло» 

 

Жаратылыстану №14 

«Елімнің еркіндігі 

тәуелсіздік!» 

Музыка №21 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу №4 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сурет салу №14 

пән жетекшісінің жоспры 

бойынша) 
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Дене шынықтыру№44 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№45 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Сөйлеуді дамыту №15 

«Қонақтарды күтеміз» 

 

 

Математика негіздері 

№15 

«Алыс-жақын.» 

Жаратылыстану №15 

«Бөлме гүлдері» 

Сурет салу №15 

пән жетекшісінің жоспры 

бойынша) 

Музыка №22 
(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 
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Дене шынықтыру№46 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№47 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№48 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

 

Сөйлеуді дамыту №16 

«Туған жерім» 

Орыс тілі №8 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері 

№16 

 «Шаршы ,ұзын-қысқа» 

Жаратылыстану №16 

«Біздің кішкентай 

қанатты достарымыз» 

Құрастыру №8 

«Үлкен көпір» 

Музыка №23 

пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сурет салу №16 

пән жетекшісінің жоспры 

бойынша) 

Жапсыру №4 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 
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Дене шынықтыру№49 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№50 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№51 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

 

 

Сөйлеуді дамыту№17 

 

«Аяз атаны біз қалай 

қарсы алдық?»(өз 

тәжірибесінен 

әңгімелеу) 

  

Көркем әдебиет№9 

«Қыс» (өлең) 

Ә.Ысқақбаев 

 

 

 

Математика негіздері 

№17 

«Алыс-жақын. Жарты» 

 

Жаратылыстану №17 

 

«Алтын балық қайда 

тұрады?» 

Музыка №24 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №25 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сурет салу №17 

пән жетекшісінің жоспры 

бойынша) 

 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №9 

«Армысың қар 

ұшқыны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2022 жыл  Қаңтар айы 

Өтпелі тақырып «Қыстың тамаша кезі» 

 

Мақсаты: Балалардың табиғат жайлы ұғымдарын тиянақтау, табиғатта болатын таңғажайып құбылыстарды бақылай білуге үйрету. 

Табиғатты сүюге, аялауға, оған қамқор бола білуге тәрбиелеу. 

Міндеттері: Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің міндетіміз екенін 

түсіндіру. Таза ауамен демалу. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

жапсыру-0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №52 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Көркем 

әдебиет№10 

«Қыс»  

Н.Аманжолова. 

 Сурет салу №18 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №27 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 
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Дене шынықтыру№53  

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№54 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№55 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сөйлеуді 

дамыту№18 

«Қыс қызығы» 

(сурет бойынша 

әңгімелеу)  

Орыс тілі №9  

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері 

№17 

 «Алыс-жақын» 

 

Құрастыру№9 

«Құс» 

Жаратылыстану№18  

«Қаңтарда қар көп 

жауады» 

                           

Музыка№28 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сурет салу№19 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу №5 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

№9 «» 

 

 

 



  

Қ
ы

ст
а
п

 қ
а
л

а
т
ы

н
 қ

ұ
ст

а
р

. 

II
I 

а
п

т
а

 

 

Дене шынықтыру№56  

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№57 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру №58 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

 

Сөйлеуді 

дамыту№19 

«Қыстап қалатын 

құстар» 

Көркем 

әдебиет№11 

« Екі әтеш».(ертегі) 

 

Математика негіздері 

№20 

«Үшбұрыш» 

 

Жаратылыстану№19  

«Қыста құстарға қамқор 

боламыз» 

Сурет салу№20 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №29 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

№10 

  «Табиғат 

бұрышындағы құстарды 

бақылау» 
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Дене шынықтыру№56 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№60 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру №61 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

№20 

 «Ұзын құлақ ақ 

қоян»(кескін 

бойынша қоян 

жайлы әңгіме 

құрастыру). 

Орыс тілі №10 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері 

№21 

 «Бір-көп» 

Жаратылыстану№20 

«Атжалман-біздің 

досымыз» 

 

Құрастыру №10 

«Пингвиндер» 

Музыка №30 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

  

Жапсыру№5 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Сурет салу №20 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

 



   

 
                                                                                                    Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2022 жыл  Ақпан айы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

 

Мақсаты:  Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің мін   детіміз екенін түсіндіру. 
Табиғаттың әрбір бөлшегі азамат баласы үшін асқан  байлық, қайталанбас қазына екенін, денсаулықтың қорғаны   екенін ұғындыру. Табиғат аясында өзін 

мәдениетті ұстауға, қоршаған ортаны  ластамай сақтауға тәрбиелеу. 

 

Міндеттері: Балаларға табиғат, тіршілік, коршаған орта арасында байланыс жайлы  түсініктерін қалыптастыру, балаларға өлі және тірі табиғат жөнінде 

мағлұмат беру, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарауға, қадірлей білу және қамқорлық жасай білуге үйрету. Балалардың ойлау қабілеттерін дамыту. 
 

Тақырыпша Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №62 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №63 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №64 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

Сөйлеуді дамыту №21 

«Кімге не 

керек?»(дидактикалық 

ойын) 

Көркем әдебиет №12  

« Қызыл телпекті қыз» 

(ертегі) 

Шарль Перро 

Математика негіздері 

№22 

        «Биік-аласа» 

Жаратылыстану №21 

«Көрінбейтін ауа» 

Сурет салу №21 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №31 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №32 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша)  

Қоршаған ортамен 

таныстыру №11 

 «Қыс қызығы» 
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Дене шынықтыру №65 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №66 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №67 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №22 

«Бізге көлік қалай және 

қандай көмек көрсетеді?» 

 

Орыс тілі №11  

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері  

№23 

 «Сол жақта-оң жақта» 

Құрастыру №11  

«Автобус» 

Жаратылыстану 

№22 

 «Көлік түрлері» 

 

Музыка №33 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Мүсіндеу №6 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сурет салу №22 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 
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Дене шынықтыру №68 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №69 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №70 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сөйлеуді дамыту 

 

№23  

«Көмекшілер» 

Көркем әдебиет №13 

«Жақсы деген немене, 

жаман деген немене» 

(өлең) В.Маяковский 

Математика негіздері 

 

№24 

 «Дайын пішіндерді 

жапсыру» 

Жаратылыстану 

№23 

 «Тұрмыстық техника 

және оның қажеттілігі» 

 

Сурет салу №23 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №34 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка№35 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №12 

Көлік түрлері,ондағы 

мінез-құлық ережелері. 
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Дене шынықтыру №71 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №72 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №73 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сөйлеуді дамыту 

 

№24  

«Қуыршақ Әйгерімнің 

бөлмесі» 

Орыс тілі №12 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері 

№25 

«Ұзын-қысқа. 

Фигуралар туралы 

өткенді пысықтау» 

Құрастыру №12 

«Үстел мен орындық» 

Жаратылыстану №24 

«Үй жиҺаздары» 

Музыка №36 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Жапсыру №6 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сурет салу №24 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 



 

                                                                                             Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2022жыл  Наурыз айы 

Өтпелі тақырып «Халық өнердің қайнар көзі» 

 
Мақсаты: Балаларға қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындыра отырып, баланың бойына адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру, халық өнегесін үйрету. Қазақстан Республикасында тұратын қазақ және басқа халықтардың мәдениетіне, салт-дәстүрлеріне тәрбиелеуге, 

адамдарға мейірімді және сыйластық қатынасты қалыптастыру. Ұлттық ойынды насихаттай отырып, нағыз қазақ баласының бойындағы   қасиеттерін 
сынып оқушыларының бойына сіңіру. Әр түрлі жағдайлардан шыға білу, тапқырлық,  ептілік,  мергенділік  пен  шапшаңдылық қабілеттерін дамыту.  

Ұлттық ойындарды ойната отырып, ата – салтын ардақтауға, салауаттылыққа тәрбиелеу. 

 

Міндеттері:     Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс атай білуге, тілдерін тақпақтар арқылы жетілдіру.  Ойлау,есте сақтау, қабылдау қабілеттерін 

дамыту. Адамгершілікке,тазалыққа,үлкенді сыйлауға,кішіге қамқоршы болуға,бір-біріне көмектесуге тәрбиелеу.Спорттық ойындармен бірге ұлттық 

ойындарды салауатты өмір салтында қолдана білу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №74 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №75 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №76 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №25 

«Менің сүйікті анам» 

Көркем әдебиет №14 

«Ақ мамам!» 

Математика негіздері №26 

«Биік-аласа» 

Жаратылыстану №25  

«Көктем келді» 

Сурет салу №25 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №37 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №38 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру №13  

«8-Наурыз аналар 

мерекесі.»  
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Дене шынықтыру №77 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №78 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №79 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №26  

«Ертегіде қонақта» 

       Орыс тілі №13 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Құрастыру №13 

«Ертегілер еліне саяхат» 

Жаратылыстану №26 

«Шұбар тауық» 

          Мүсіндеу№ 7 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сурет салу №26 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 
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Дене шынықтыру №80 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №81 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №82 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №27 

«Наурызға шашу.Наурыз 

мейрамы.» 

Көркем әдебиет №15 

«Наурызым, армысың!» 

Математика негіздері№27 

«Алдында-артында» 

Жаратылыстану №27  

«Нұр көктем, гүл көктем» 

      Сурет салу №27 
(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №39 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 Музыка №40 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №14 

«Наурыз келді» 
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Дене шынықтыру 

№83 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

  

Құрастыру№14 

«Бәйшешек» 

Жапсыру№7 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша)  
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Дене шынықтыру №84 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №85 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №86 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту №28  

«Көктем келді» 

 

 

Көркем әдебиет №16 

«Көктем келді , гүл 

алып!» 

 

 

Математика негіздері№28 

 

«1-саны және цифры»  

 

Жаратылыстану №28  

 

«Құстар ұшып келді» 

 

 

 

 

 

 

Сурет салу №28 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №41 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Музыка №42 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

 

 

 

 

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру №15  

«Көктем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2022 жыл  Сәуір айы 

Өтпелі тақырып «Табиғаттың гүлденуі» 

 

Мақсаты: қарапайым еңбек дағдыларына, еңбек сүйгіштікке, еңбек адамдарына құрмет сезімдерін тәрбиелеуге, адамның қолымен 

жасалғанның барлығына ұқыпты қарауға; балалардың сөйлеуін, зейінін, қиялын дамытуға; мектеп жасына дейінгі балалардың 

шығармашылық қабілеттерін және ойлауын қалыптастыруға ықпал етеді. балаларға еңбек, еңбексүйгіштік туралы түсінік беру. еңбек ету 

дағдыларын дамыту. Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 

 

А
л

ғ
а
ш

қ
ы

 к
ө
к

т
ем

г
і 

қ
ұ
ст

а
р

. 

I-
а
п

т
а
 

Дене шынықтыру №87  

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №88 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №89 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

   

Сөйлеуді дамыту №29 

 «Құстар-біздің 

досымыз» 

Көркем әдебиет №17 

«Аққу-қаздар» ойыны 

 

Математика негіздері №29 

 «Әртүрлі заттар тобын 

салыстыру және тенеу» 

 

Жаратылыстану №29 

«Көгілдір көктем» 

Сурет салу №29  

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №43 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №44 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

№16 

 «Көктем» 
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Дене шынықтыру №90  (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №91 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №92 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №30 

«Әңгіме құрастыру» 

Орыс тілі №14 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері №30 

«Реттік сан. Әртүрлі заттар 

санын салыстыру.» 

Құрастыру №15 

«Үйлер» 

Жаратылыстану №30 «Құм 

және сазбалшық» 

 

Музыка №45 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сурет салу №30 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Мүсіндеу №8 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 
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Дене шынықтыру №93 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №94 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №95  (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту №31 

«Өсімдіктер қалай өседі?» 

Көркем әдебиет №18 

«Шалқан» ертегісі 

Математика негіздері №31 

«Сандар мен цифрлар 1,2,3 

Оң жақта-сол жақта» 

 

Жаратылыстану №31 

 «Жәндіктер кішкентай   

көмекшілер» 

Сурет салу №31 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №46 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №47 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №17 

 «Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді бақылау» 
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Дене шынықтыру №96 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №97 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №98 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту №32 

«Менің сүйікті 

мысығым» 

Орыс тілі №15 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері №32 

«Сандарды салыстыру4-5 

Фигуралар туралы өткенді 

пысықтау.» 

Құрастыру №16 

«Жайылымдағы қошақандар» 

Жаратылыстану №32 

«Тұқымнан не өсіп 

шығады?» 

 

 

Музыка  №48 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сурет салу №32 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Жапсыру №8 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 



 

Перспективалық жоспар 

Қазақ тілінде оқытатын ортаңғы топ 

2022 жыл  Мамыр айы 

Өтпелі тақырып «ӘРҚАШАН КҮН СӨНБЕСІН» 

 
Мақсаты: Балалардың бойында адамгершілік қасиеттерді: жақын адамдарына сүйіспеншілікті, оларға қамқорлық жасауға ынтасын, өзінің туған 

қаласына, өз еліне құштарлық сезімді, оның тарихына қызығушылықты тәрбиелеу. Балаларға Ұлы Отан соғысының мазмұнын әңгімелеп, осы соғыста 

ерлік көрсеткен батырлардың ерліктерін, жыл сайын жеңіс күнің мерейлі мерекесін бүкіл халық тойлап отыратынын айтып, жеңіс салтанатын көре алмай 

кеткен боздақтардың, бүгінде саны азайып қалған майдангердің рухына бас ие отырып, балаларды отанды қорғауға, Ұлы Отан соғысының батырларының 
ерлік істеріне тағзым етуге, батыл да ержүрек болуға үйрету. 

Міндеттері:  Бір — біріне деген достық қарым — қатынасын нығайтып көмек көрсетуге шақыру. Елін — жерін сүюге құрметтей білуге тәрбиелеу. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №99  

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №100 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту №33 

«Әке мен бала» (әңгіме)  

Математика негіздері№33 

 «Алыс- жақын, биік – аласа. 

Сол жақ- оң жақ» 

 

Сурет салу №33 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка№49 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) Музыка №50 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №18 

«Құртақанды киіндіреміз» 
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Дене шынықтыру №101 

 (пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №102 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Орыс тілі №16 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Құрастыру №17  

«Баспалдақ» 

    Сурет салу №34 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу №9 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 
Ж
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Дене шынықтыру №103 

 (пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №104 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №105 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту   №34      

«Жәндіктер әлемі» 

Орыс тілі №17 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері№34 

«Алыс- жақын, биік – аласа. 

Сол жақ- оң жақ» 

Жаратылыстану№33  

«Көк майса шөп» 

Сурет салу №35 

 (пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №51 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №52  

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жаратылыстану№34 

 

«Табиғаттағы еңбек» 

А
л

а
қ

а
й

 ж
а
з 

к
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д
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Дене шынықтыру №106 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №107 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №108 (пән 

жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеудідамыту№35 

«Ертегілер әлемі» 

Орыс тілі №18  

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша)  

Математика негіздері№35 

 «Геометриялық пішіндер» 

Құрастыру №18 

«Бақбақ» 

Жаратылыстану№35 

«Табиғатты қорға» 

 

 

Музыка №53 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сурет салу №36 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойын 

 Жапсыру №9 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша)ша) 
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к
ел

д
і!

 

Y
а
п

т
а
 

 Сөйлеуді дамыту№36 

«Сипаты бойынша 

таны» д/о 

 

 

 

 

Математика негіздері№36 

«Алыс- жақын, биік – аласа. 

Сол жақ- оң жақ» 

Жаратылыстану №36 

«Жайдары жаз» 

Музыка №54 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

 

 

 Дене шынықтыру-108сағат. Сөйлеуді дамыту-36с 

Көркем әдебиет-18 

сағат. 

Орыс тілі-18сағат. 

Математика негіздері-

108сағат. 

Жаратылыстану-36сағат. 

Құрастыру-18сағат. 

Сурет салу-36сағат. 

Мүсіндеу-9сағат. 

Жапсыру-9сағат. 

Музыка-54сағат. 

Қоршаған ортамен 

танысу-18 сағат. 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
 Старшая группа  

на СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года 

сквозная тема: «ДЕТСКИЙ САД» 

 

Цель: Расширять представления о детском саде, формировать духовно-нравственные качества –основанные на общечеловеческих ценностях. 

     

Подте

ма 

Здоровье-3  

Физическая культура 

- 3 

Коммуникация -3  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  

Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 

Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 

Озн. с окр. 

миром- 0,5 

 

М
о
й

 д
ес

к
и

й
 с

а
д
  

( 
1
 н

ед
ел

я
) 

1.Физическая культура 

Тема №1: 

«Наш спортивный зал».  

2.Физическая культура 

Тема №2: «Мы 

немножко порезвились»  
 

 

1. Казахский язык  

Тема№1: «Балабақша – 

достар елі» 

2. Художественная 

литература 

Тема № 1: чтение 

украинской народной сказки  

«Колосок»     

 

 

1. Естествознание 
Тема №1: «Природа 
вокруг нас» 
 

1.Рисование  

Тема №1: 

«Мой детский сад» предметная. 

2.Музыка  

Тема №1: «Мой детский сад» 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: №1: «Труд 

человека» 

К
т
о
 р

а
б
о
т
а
ет

 в
  

д
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о
м
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а
д
у
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(2
 н

ед
ел

я
) 

1. Физическая 

культура Тема №3: 

«Знакомимся с 

футбольным мячом». 

2. Физическая 

культура Тема №4: 

«Мы ловкие ребята» 

3. Физическая 

культура Тема №5: 

«Играем с 

разноцветными кеглями» 

 

1.Развитие речи 

Тема № 1: «Страна 

настроений» 

 2. Казахский язык  

Тема№2: «Балабақшада кім 

жұміс істейді?»  
3. Художественная 

литература 

Тема № 2:«Верблюжонок 

Бота приглашает друзей в 

театр» 

 1. Основы математики 

Тема №1: «Один-много 

сравнение множеств. 

Большой – маленький. 

Круг» 

Конструирование 

Тема №1: «Площадка в 

детском саду». 

3. Естествознание 
Тема №2: «К нам осень 
пришла!» 

1. Рисование  

Тема №2: «Знакомимся с 

поваром» 

2.Лепка 

Тема №1: «Повар» создание 

образа повара работника в 

поварском колпаке. 

3. Музыка  

Тема №2: «Детский сад». «Мы 

весёлые ребята» 
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1. Физическая 

культура  

Тема №6: «Играй – 

настроение улучшай» 

2. Физическая 

культура  

Тема №7:  

«На лесной полянке » 

3.Физическая культура  

Тема №8: «Осенний 

букет» 

 1.Развитие речи 

Тема № 2: «Хорошие 

манеры» 

 2. Казахский язык  

Тема №3: «Балабақшадағы 

ойыншықтар» 

3. Художественная 

литература 

Тема: № 3: Чтение рассказа 

А. Потаповой «Кто больше 

любит маму?»   

 1. Основы математики 

Тема №2: « Сравнение 

чисел 3-4, счет по 

образцу, загадки. Времена 

года. 

2.Естествознание 

Тема №3: «Шляпка на 

ножке» 

 

1.Рисование  

Тема №3: «До свидания лето» 

предметная 

2. Аппликация  

Тема №1: «Кот усатый» 

3.Музыка 

Тема №3: «Детский сад» 

4.Музыка 

Тема №4:«Игрушки»  

 

 1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема  №2: «Правила 

безопасности в 

природе» 

 

М
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и
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р
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(4
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) 

1. Физическая 

культура  

Тема №9: «Мы любим 
играть» 

2. Физическая 

культура  

Тема №10: «Игры на 

поляне» 

3.Физическая культура  

Тема№11: «Упражнения 

с флажками» 

 

1.Развитие речи 

Тема №3: «Страна игрушек, 

моих друзей» 

2.Казахский язык  

Тема№4: «Күз келді» 

(маусымдық өзгерістер) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 4: «Солнышко, 

проснись!» 

  

1. Основы математики 

Тема №3: «Соответствие 

между числом и 

количеством 

предметов.Большой-

маленький,самый 

маленький.Квадрат. 

2. Конструирование 

Тема №2: «Машины». 

3. Естествознание 
Тема № 4: «Деревья и  
кустарники» 

1. Рисование  

Тема №4: «Детский сад, мир 

вокруг» Портрет друга. 

Предметная. 

2. Лепка  

Тема №2: «Мой друг» 

3. Музыка  

Тема№5: «Путешествие в 

музыкальный аул» 
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1.Физическая культура 

Тема №: 12 «Красивая 

осанка» 

2.Физическая культура 

Тема №13: ««Лесные 

загадки» 

3.Физическая культура 

Тема №14:«Учимся у 

обезьянки быть 

ловкими» 

 

 

1 .Развитие речи 

Тема №:4 «Ты мой друг и я 

твой друг» 

2. Казахский язык  

Тема№5: «Күзгі сыйлар. 

Жемістер. Көкөністер» 

2. Художественная 

литература 

Тема № 5: чтение сказки Л. 

Хнина «Красные ягоды».»     

 

 

1. Основы математики 

Тема №4: «Счет по 

образцу, сравнение чисел 

4-5.Части суток.Спрааа-

слева,посередине. 

2. Естествознание 

Тема №5: «Осень золото 

роняет» 

 

1.Рисование  

Тема №5: «Осенний букет» 

2. Аппликация  

Тема №2: «Осенний букет» 

3.Музыка  

Тема №6:«Весёлые 

путешественники» 

3.Музыка  

Тема №7 :«Время года «Осень» 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: №3: «Осень. 

Деревья осенью» 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Старшая группа  на ОКТЯБРЬ  месяц 2021 года 

сквозная тема: «ЗДРАСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!» 

Цель:  Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы).Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в одежде людей осенью, осенних забавах детей. Формирование умений 

всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Подтема Здоровье-3  

Физическая культура - 

3 

Коммуникация -3  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  

Основы математики - 

1  

Конструирование -

0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 

Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 

Озн. с окр. 

миром- 0,5 
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1
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е
д
е
л

я
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1. Физическая культура  

Тема №15 

2.Физическая культура  

Тема №16  

3. Физическая культура  

Тема№17  

 (По плану педагога) 

1.Развитие речи 

Тема №5:«Осень рыжая 

лиса». 

2. Казахский язык  

Тема №6  

 (По плану педагога) 

3. Художественная 

литература 

Тема №6 : «Красные 

ягоды» Л. Хнина 

1. Основы математики 

Тема №5 :  

«Закрепление знаний о 

цифре 1. Быстро- 

медленно. Треугольник» 

2. Естествознание 

Тема №6 : «Осень 

золото роняет» 

1.Рисование  

Тема №6: (По плану педагога) 

2. Аппликация  

Тема №3 

(По плану педагога)  

3.Музыка Тема №8 9  (По плану 

педагога)  

4.Музыка Тема №9  (По плану 

педагога)  

 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема № 4: 

«Осень. Деревья 

осенью»  

О
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1. Физическая культура  

Тема №18  

2.Физическая культура  

Тема №19:   

3.Физическая культура  

Тема №20:   

(По плану педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема №6: «Зернышко» 

2.Казахский язык  

Тема №7:  (По плану 

педагога) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 7: Заучивание 

наизусть стихотворения 

Н. Жанаева «Шубат».                                                

 1. Основы математики 

Тема № 6: «Знакомство 

с цифрой 2. Длинный- 

короткий. Овал.» 

2. Конструирование 

Тема № 3: «Рыбки из 

листьев»  

3. Естествознание 
Тема №7: «Богатый 
урожай » 

1. Рисование Тема №7:  (По 

плану педагога) 

2. Лепка Тема №3:  (По плану 

педагога) 

3.Музыка Тема №10:   
(По плану педагога) 
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1. Физическая культура  

Тема №21:   

2. Физическая культура   

Тема №22  

3.Физическая культура  

Тема№23:   

(По плану педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема №7: «Прогулка в 

лес» 

2. Казахский язык  

Тема №8:(По плану 

педагога ) 

3.Художественная 

литература 

Тема № 8: : чтение 

стихотворения 

М.Алимбаева «Кто что 

любит» 

1. Основы математики 

Тема № 7: «Закрепление 

знаний о цифре 2.Ближе, 

дальше.» 

2.Естествознание 
Тема № 8: «Пернатые 
друзья» 
 

 

 

1.Рисование  

Тема №8: (По плану педагога) 

2.Аппликация  
Тема №4: (По плану педагога) 

3 .Музыка Тема №11: (По плану 

педагога)   

4.Музыка №12 (По плану 

педагога ) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №5: 

«Комнатные 

растения. Алоэ и 

Фиалка»  

Ж
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1. Физическая культура 

Тема №24:   

2.Физическая культура 

Тема №25:   

3.Физическая культура 

Тема №26:   

(По плану педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема №8: «Сад на окне». 

2. Казахский язык  

Тема №9 : (По плану 

педагога) 

3. Художественная 

литература                  

Тема № 9«Сказка в гости 

к нам пришла». 

 1.Основы математики 

Тема № 8: «Знакомство 

с цифрой 3. Вчера, 

сегодня, завтра. Времена 

года.» 

2. Конструирование 

Тема № 4: «Зоопарк» 

3. Естествознание 

Тема № 9: «Как дикие 

животные готовятся к 

зиме»  
 

1. Рисование  

Тема №9: (По плану педагога)  

2. Лепка Тема №4:  (По плану 

педагога) 

3.Музыка Тема №13: (По плану 

педагога ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Старшая группа 

на    НОЯБРЬ   месяц 2021 года 

сквозная тема: «МОЯ СЕМЬЯ» 

Цель: формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. Прививать потребность 

радовать своих близких добрыми делами и заботливым отношением к ним; помогать ребенку в осознании себя как полноправного, любимого члена 

семьи. Воспитывать интерес к истории своей семьи. 

Подтема Здоровье-3  

Физическая культура - 

3 

Коммуникация -3  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  

Основы математики - 

1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 

Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 

Озн. с окр. 

миром- 0,5 

 

Я
 и

 м
о
я

 с
е
м

ь
я

. 

( 
1

 н
е
д
е
л

я
) 

1. Физическая культура 

Тема №27:  

2.Физическая культура  

Тема №28 

3.Физическая культура  

Тема №29: 

(По плану педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема №9: «Моя семья». 

2. Казахский язык  

Тема №10: (По плану 

педагога ) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 10: Изменю себя, 

друзья!   Догадайтесь, кто 

же я? 

1. Основы математики 

Тема № 9: «Закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3. 

Высокий – низкий.» 

2. Естествознание 

Тема № 10: «Наши 

меньшие друзья»  

 

1.Рисование 

Тема №10 

(По плану педагога ) 

2. Аппликация   

Тема №5 (По плану 

педагога) 

3. Музыка  

Тема №14 (По плану 

педагога ) 

4. Музыка  

Тема №15(По плану 

педагога ) 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема №6:«Моя 

семья». 
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1. Физическая культура  

Тема №30:  

2.Физическая культура  

Тема №31:  

3.Физическая культура  

Тема №32:  
(По плану педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема №10: «Опасность на 

каждом шагу». 

2. Казахский язык 

Тема№11: (По плану 

педагога ) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 11: Пересказ 

рассказа К. Ушинского 

«Гуси». 

 1. Основы математики 

Тема № 10: «Сравнение 

чисел 3, 4. Широкий – 

узкий. Прямоугольник.» 

2. Конструирование 

Тема № 5: «Улицы 

нашего города». 

3. Естествознание 
Тема № 11: «Обитатели 
уголка природы»  

1. Рисование  

Тема №11(По плану 

педагога ) 

2. Лепка Тема № 5 (По 

плану педагога ) 

3.Музыка  

Тема №16(По плану 

педагога ) 
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1. Физическая культура  

Тема№33 

2.Физическая культура  

Тема №34:  

3.Физическая культура  

Тема №35:  

(По плану педагога ) 

 1.Развитие речи 

Тема №11: «Все профессии 

важны». 

2. Казахский язык  

Тема №12: (По плану 

педагога ) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 12: Чтение 

стихотворения А. 

Дуйсенбиева «Хоровод». 

1. Основы математики 

Тема № 11: «Счёт по 

образцу, сравнение 

смежных чисел, 

установление равенства. 

Положение предметов по 

отношению к себе. Круг, 

овал.» 

2.Естествознание 

Тема № 12: «Как нужно 

ухаживать за 

животными?» 

 

 

1.Рисование  

Тема №12(По плану 

педагога ) 

2. Аппликация  

Тема №6 (По плану 

педагога) 
3.Музыка  

Тема  №17 (По плану 

педагога ) 

4. Музыка  

 Тема №18 (По плану 

педагога ) 
 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема №7: «Труд 

человека» 
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1. Физическая культура  

Тема №36:  

2.Физическая культура  

Тема №37:  

3.Физическая культура  

Тема №38:  

 

1.Развитие речи 

Тема №12: «Кто домашние 

животные?». 

2. Казахский язык  

Тема №13: (По плану 

педагога ) 
3. Художественная 

литература                   

Тема №13: Звуки вокруг 

нас. 

 1. Основы математики 

Тема № 12: «Знакомство 

с цифрой 4. Большой, 

поменьше, самый 

маленький.» 

2. Конструирование 

Тема № 6: «Барашек». 

3. Естествознание 
Тема: № 13 «Обитатели 
скотного двора». 
 

1. Рисование  

Тема №13(По плану 

педагога ) 

2. Лепка №6(По плану 

педагога ) 

3 .Музыка  

Тема №19 (По плану 

педагога ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Старшая группа  

на ДЕКАБРЬ  месяц  2021 года 

сквозная тема: «МОЙ  КАЗАХСТАН  » 

Цель: Всесторонне ознакомить дошкольников с государственными символами, традициями, обычаями и национальными играми казахского народа. 

Осознание себя как гражданина своего государства, осознание своей роли в жизни государства, чувство любви к Родине. Уважение 

государственных символов и традиций, знание государственной символики и традиций народа, желание соблюдать традиции казахского  народа. 

Ценностное отношение к истории казахского народа. 

Подтема Здоровье-3  

Физическая культура - 3 

Коммуникация -3  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  

Основы математики - 1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 

Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 
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1. Физическая культура  

Тема №39: (По плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №40: (По плану 

педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема №13: Мой 

любимый Алма-ата. 

1. Основы математики 

Тема № 13: «Закрепление знаний о 

цифре 4.» 

2. Естествознание 

Тема: № 14 «Дикие и домашние 

животные». 

 

1.Рисование  

Тема №14 (По 

плану педагога) 

2.Аппликация  

Тема №7: (По 

плану педагога) 

3. Музыка  

Тема №20: (По 

плану педагога) 

4. Музыка  

Тема №21: (По 

плану педагога)  

1.Ознакомление с 

 окружающим миром 

Тема №8: 

 «Мой любимый город» 
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1.Физическая культура  

Тема №41: (По плану 

педагога  

2.Физическая культура  

Тема №42: (По плану 

педагога) 

3.Физическая культура  

Тема №43: (По плану 

педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема № 14: «Лучше 

нет родного края». 

2. Казахский язык  

Тема №14: (По плану 

педагога ) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 14: : Раз, два, 

три, четыре, пять – вы 

хотите поиграть? 

1. Основы математики 

Тема №14: «Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4. Счёт по образцу, 

сравнение смежных чисел. Далеко, 

близко.» 

2. Конструирование 

Тема: № 7 «Многоэтажные дома» 

3. Естествознание 
Тема:№15 «Что нужно животным для 
жизни?». 

1. Рисование  

Тема №15: (По 

плану педагога) 

2. Лепка  

Тема №7: (По 

плану педагога) 

3.Музыка  

Тема №22: : (По 

плану педагога) 
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1. Физическая культура 

Тема №44: (По плану 

педагога) 

2. Физическая культура  

Тема №45: (По плану 

педагога) 

 

1.Развитие речи 

Тема №15: «Города и 

села, реки и поля – 

вот Родина моя» 

2. Казахский язык 

Тема №15: (По плану 

педагога ) 

3.Художественная 

литература 

Тема №15: 

Заучивание наизусть 

стихотворения П. 

Воронько «Пирог». 

1. Основы математики 

Тема № 15: «Соотнесение числа и 

количества предметов. Вверху – 

внизу, справа – слева. Квадрат. 

Прямоугольник. Времена года.» 

 

1.Аппликация  

Тема №8: (По 

плану педагога) 

2.Музыка  

Тема №23: (По 

плану педагога) 
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1. Физическая культура  

Тема №46: (По плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №47: (По плану 

педагога)  

3.Физическая культура 

Тема №48: (По плану 

педагога) 

 

1.Развитие речи 

Тема №16 :«Елка 

наряжается  - праз 

дник приближается». 

2. Казахский язык  

Тема №16: (По плану 

педагога) 

3. Художественная 

литература                   

Тема № 16: Чтение 

рассказа 

Г.Скребицкого 

 и В.Чаплиной «Как 

белочка зимует». 

 1.Основы математики 

Тема № 16: «Знакомство с цифрой 

5.Слева, посередине, справа.» 

2. Конструирование 

Тема: № 8 «Праздничные открытки» 

3. Естествознание 

Тема: №16 «Наши меньшие друзья». 

1. Рисование  

Тема №16: (По 

плану педагога) 

2. Лепка  

Тема №8: (По 

плану педагога) 

 3.Музыка  

Тема №24: (По 

плану педагога) 
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1.Физическая культура 

Тема№49: (По плану  

педагога ) 

2. Физическая культура 

Тема№50:(По плану 

педагога  

3.Физическая культура 

№51: (По плану педагога) 

1.Развитие речи 

Тема № 17: 
«Встречаем гостей». 

2. Казахский язык 

Тема №17: (По плану 

педагога) 

3. Художественная 

литература                   

Тема № 17: «На 

лесной тропинке» 

1. Основы математики 

 Тема № 17: «Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение чисел 4-5. 

Ориентировка в пространстве. Слева, 

справа.» 

2. Естествознание 

Тема: №17 «Обитатели уголка 

природы.» 

 

1. Рисование  

Тема №17: (По 

плану педагога) 

2. Аппликация  

Тема №9: (По 

плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №25: (По 

плану педагога) 

3.Музыка  

Тема №26: (По 

плану педагога) 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема № 9: «Моя Родина – 

Казахстан!» 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 Старшая группа  

на   ЯНВАРЬ   месяц 2022 года 

сквозная тема: «ЗИМЫ ПРЕКРАСНАЯ ПОРА!» 

Цель: Формирование у детей представлений о живой и неживой природе в зимней период. Помочь детям почувствовать красоту зимнего  пейзажа, 

воспитывать бережное отношение к природе. Расширить представление детей о зимних забавах. 

Подтема 

 

 

Здоровье-3  
Физическая культура - 3 

Коммуникация -3  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  
Основы математики - 1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 
Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 
Озн. с окр. миром- 

0,5 
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1. Физическая культура  

Тема №52 

(по плану педагога) 

 

1. Художественная 

литература                  

Тема № 18: Чтение 

стихотворения А. 

Сопыбекова 

«Находчивый Асан» 

2.Казахский язык 

Тема:№18(по плану 

педагога) 

1.Естествознание  

Тема:№18 «Чудесный 

праздник Новый Год!» 

1.Рисование  

Тема №18: (По плану 

педагога) 

2. Музыка  

Тема №27 (по плану педагога) 
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1. Физическая культура  

Тема №53  

(по плану педагога) 

2. Физическая культура 

 Тема №54:    

(по плану педагога) 

3. Физическая культура  

Тема №55:   
(по плану педагога) 

 

1.Развитие речи.  

Тема № 18:  

«У природы нет плохой 

погоды». 

2. Казахский язык  

Тема №19 

 (по плану педагога) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 19: Страна 

«Настроения».  
 

 1.Основы математики 

Тема № 18: «Знакомство 

с порядковыми 

числителями в пределах 

5. Ориентировка в 

пространстве.» 

2. Естествознание 
Тема: №19 «Дикие 
животные зимой». 

3. Конструирование 

Тема:  № 9 «Пингвины». 
 

1.Рисование 

Тема№19   

(по плану педагога) 

2. Лепка  

Тема №9  

(по плану педагога) 

3.Музыка  

Тема №28:   
(по плану педагога) 
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1. Физическая культура  

Тема№56 

 (по плану педагога) 

 

2. Физическая культура  

Тема №57 

 (по плану педагога) 

 

3. Физическая культура  

Тема №58  

(по плану педагога) 

 

 1.Развитие речи Тема 

№ 19:«Как дети 

помогают птицам». 

2.Казахский язык  

Тема  №20 

(по плану педагога) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 20:  
Чтение казахской 

народной сказки 

«Глупый волк». 

 

1. Основы математики 

Тема № 19: 

«Закрепление знаний о 

порядковом счёте, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами» 

2.Естествознание 

Тема:№20 

«Поможем птицам 

зимовать». 

 

 

1.Рисование  

Тема №20 : 

(по плану педагога) 

2. Аппликация Тема №10: 

(по плану педагога) 

3.Музыка  

Тема №29:(по плану 

педагога) 

4.Музыка Тема №30 

(по плану педагога) 

 

 

 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема № 10: 

«Знакомство со 

снегирём»  
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1. Физическая культура  

Тема №59:  

(по плану педагога) 

 

2. Физическая культура  

Тема №60:  

(по плану педагога) 

 

3. Физическая культура  

Тема №61:   

(по плану педагога) 

 

1.Развитие речи 

Тема №20: «Кто спит 

зимой в лесу?». 

2. Казахский язык  

Тема №21: 

(по плану педагога) 

3. Художественная 

литература                  

Тема № 21: заучивание 

стихотворения 

Н.Саконской «Где мой 

пальчик?»   

 1. Основы математики 

Тема № 20: 
«Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Установление 

последовательности 

событий.» 

2. Конструирование 

Тема:  № 10 

 «Снег и снеговик». 

3. Естествознание 

Тема: №21 «Как нужно 

ухаживать за 

животными?». 
 

1. Рисование Тема №21  

(по плану педагога) 

2. Лепка Тема №10: 

 (по плану педагога) 

 3.Музыка Тема №31:   

(по плану педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 Старшая группа  

на ФЕВРАЛЬ   месяц 2022 года 

сквозная тема: «МИР ВОКРУГ НАС» 

Цель: формировать бережное отношение к природе посредством расширения представлений об окружающем мире, на основе ближайшего 

социального, природного окружения. Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей.  Знакомить детей с живой и 

неживой природой, воспитывая осознанное, бережное отношения к ней.  

Подтема Здоровье-3  
Физическая культура - 3 

Коммуникация -3  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  
Основы математики - 1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 
Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 
Озн. с окр. миром- 

0,5 
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1. Физическая культура  

Тема №62: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №63: (по плану 

педагога) 

3.Физическая культура  

Тема №64:(по плану 

педагога) 

 

1.Развитие речи 

Тема №21: «Одеваем 

ся красиво». 

2. Казахский язык  

Тема №22(по плану 

педагога) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 22: Маленькие  

волшебники.  

1. Основы математики 

Тема №21: «Счёт по образцу. 

Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5. Понятия: сначала, 

потом. Шар, куб» 

2.Естествознание 

Тема: №22 «Ветер, ветер ты 

могуч». 

 

1.Рисование Тема №22: 

(по плану педагога) 

2. Аппликация    

Тема №11: (по плану 

педагога) 

3.Музыка №32: (по  

плану педагога) 

4.Музыка №33: (по  

плану педагога)  

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема № 11: 
«Обитатели уголка 

природы. Рыба 

вуалехвост» 
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1. Физическая культура  

Тема №65: (по плану 

педагога) 

2. Физическая культура  

Тема №66: (по плану 

педагога) 

3.Физическая культура 

 Тема №67: (по плану 

педагога) 

 

1.Развитие речи 

Тема №22: «На чем 

ездят люди». 

2. Казахский язык Тема 

№23: (по плану 

педагога) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 23: Чудо-чудо 

чудеса.  

 

 1. Основы математики 

Тема № 22: «Закрепление 

знаний о порядковых 

числительных. Установ 

ление соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Закрепление знаний о 

геометрических фигурах.» 

2. Конструирование 

Тема: № 11«Парусник».  

3. Естествознание 
Тема: №23 «Такой разный 
дождь». 

1. Рисование  

Тема №23: : (по  

плану педагога) 

2. Лепка Тема №11: : (по  

плану педагога) 

3. Музыка №34: : (по  

плану педагога)  
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(3
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) 

1. Физическая культура 

Тема №68: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №69: (по плану 

педагога) 

3.Физическая культура  

Тема №70: (по плану 

педагога) 

 

1.Развитие речи 

Тема №23: «Домашние 

помошники.» 

2. Казахский язык Тема 

№24: (по плану 

педагога) 

3. Художественная 

литература 

Тема № 24: чтение 

украинской народной 

сказки «Рукавичка» 

1. Основы математики 

Тема № 23: «Установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов. Слева 

– справа. Время года – весна.» 

2.Естествознание 

Тема №24: «Огород на 

окошке». 

 

 

1.Рисование  

Тема №24: (по  

плану педагога) 

2. Аппликация 

Тема №12: (по  

плану педагога) 

3.Музыка №35: (по  

плану педагога) 

4. Музыка №36: (по  

плану педагога) 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема № 12: 
«Средства 

информации» 
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1. Физическая культура  

Тема №71: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №72: (по плану 

педагога) 

3.Физическая культура  

Тема №73: (по плану 

педагога) 

 

 

 

1.Развитие речи 

Тема №24: «Откуда 

мебель к нам пришла?». 

2. Казахский язык Тема 

№25: (по плану 

педагога) 

3. Художественная 

литература                  

Тема №25: Заучив 

ание стихотворения 

М.Алимбаева «Сорока и 

ее сынок». 

1. Основы математики 

Тема №24: «Закрепление 

знаний о порядковых 

числительных. Влево, вправо. 

Установление 

последовательности событий.» 

2. Конструирование 

Тема № 12:«Мебель». 

3. Естествознание 
Тема №25: «Аквариумные 
рыбки». 
 

1. Рисование  

Тема №25: (по  

плану педагога) 

2. Лепка  

Тема №12: (по  

плану педагога) 

4.Музыка №37: (по  

плану педагога) 

 

 

 

 

 

 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Старшая группа   

на   МАРТ месяц 2022 года 

сквозная тема: «НАРОД – ИСТОЧНИК ИСКУССТВА» 

Цель: Формирование  знаний детей о культуре и традициях Казахского народа.Знать историю и традиции своих предков, знать что такое 

фолькор.Воспитание у дошкольников бережное отношение к народным произведениям, формировать интерес к народному творчеству. 

Подтема Здоровье-3  
Физическая культура - 3 

Коммуникация -3  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  
Основы математики - 1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 
Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 
Озн. с окр. 

миром- 0,5 
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1.Физическая культура  

Тема №74: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №75: (по плану 

педагога) 

3.Физическая культура  

Тема №76: (по плану 

педагога) 

 

1.Развитие речи 

Тема №25: «Мамины 

помошники». 

2. Казахский язык  

Тема №26: (по плану педагога) 

3. Художественная литература 

Тема № 26: Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Моя мама 

пахнет хлебом» 

1. Основы математики 

Тема № 25: «Независимость 

числа от пространственного 

расположения предметов. 

Математические загадки.» 

2. Естествознание 
Тема №26: «Где живет 
ящерица» 
 

 

1.Рисование  

Тема №26 (по плану 

педагога) 

2. Аппликация  

Тема №13: (по плану 

педагога) 

3.Музыка Тема №38: 

(по плану педагога)  

4.Музыка Тема №39: 

(по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема № 13: 

«Правила 

дорожного 

движения» 
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1.Физическая культура  

Тема №77:  
(по плану педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №78: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура  

Тема №79: (по плану 

педагога) 

 

1. Художественная литература 

Тема № 27: « Поиграем в 

зоопарк»  

2. Казахский язык  

Тема №27: (по плану педагога) 

 

1. Конструирование 
Тема № 13:  «Книга».  

2. Естествознание 
Тема № 27: «Что растет в 
степи?». 

3.Основы математики 

Тема № 26: «Цифры от 1 до 5. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой» 
 

1. Рисование  

Тема №27: (по плану 

педагога) 
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1. Физическая 

культура  

Тема №80: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №81:  

(по плану педагога) 

3.Физическая культура  

Тема №82: (по плану 

педагога) 

1. Развитие речи 

Тема №26: «Без углов и без 

дверей стоит дом среди степей». 

2. Казахский язык  

Тема №28: (по плану педагога) 

3. Художественная литература 

Тема №28: «Сказку ты, дружок 

послушай и сыграй» 

  

1. Основы математики 

Тема № 27: «Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой.» 

2. Естествознание 

Тема №28: «Весеннее 

пробуждение природы 

 

1.Рисование  

Тема №28: (по плану 

педагога) 

2. Аппликация 

Тема№14: (по плану 

педагога) 

3.Музыка Тема №40: 

(по плану педагога) 

4.Музыка Тема №41: 

(по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема№14: 

«Наурыз –

праздник весны» 
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1. Физическая 

культура  

Тема №83: (по плану 

педагога) 

 

  1. Конструирование 

Тема:  № 14 «Погремушка». 

2. Естествознание 
Тема № 29: «Цветущие 
деревья»   

1.Рисование  

Тема №29: (по плану 

педагога) 
2.Музыка Тема №42: 
(по плану педагога) 
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1. Физическая 

культура  

Тема №84: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №85: (по плану 

педагога) 

3.Физическая культура  

Тема №86: (по плану 

педагога) 

 

 

1.Развитие речи 

Тема №27: «Солнышко лучистое 

улыбнулось весело»  

2. Казахский язык  

Тема №29: (по плану педагога) 

3. Художественная литература 

Тема №29: Инсценирование 

сказки К. Чуковского 

«Цыпленок» 

  

1. Основы математики 

Тема № 28: «Закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3,4,5. 

Порядковый счёт. Слева, 

справа, вверху, внизу.» 

2. Естествознание 

Тема №30: «Весенние цветы – 

первоцветы» 
  
 

 

1.Рисование  

Тема №30: (по плану 

педагога) 

2. Аппликация Тема 

№15: «Полетели 

бабочки»   

3.Музыка Тема №43: 

(по плану педагога) 

4.Музыка Тема №44: 

(по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №15: 

«Времена года 

Весна.Знакомств

о с сиренью» 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Старшая группа   

на  АПРЕЛЬ  месяц  2022 года 

сквозная тема: «РАСЦВЕТАНИЕ ПРИРОДЫ» 

Цель: Формировать экологическую культуру, привлекать к опытнической работе дошкольников; воспитывать в ребёнке трудолюбие, сознательное 

отношение к учению, стремление к созидательной деятельности. 

Под

тем

а 

Здоровье-3  

Физическая культура - 3 

Коммуникация -3  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  

Основы математики - 1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 

Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 

Озн. с окр. 

миром- 0,5 
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1. Физическая культура  

Тема №87: По плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №88: По плану 

педагога) 

3.Физическая культура  

Тема №89: По плану 

педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема №28: «Научим Буратино 

правилам поведения на улице» 

2. Казахский язык  

Тема №30: (По плану педагога) 

3. Художественная литература 

Тема№30: «Рассказывание 

сказки Н. Киселевой «Котенок и 

щенок». 

1. Основы математики 

Тема № 29: «Соотнесения 

количества предметов с 

цифрой. Сравнение реальных 

предметов с 

геометрическими телами. 

Слева, справа.» 

2. Естествознание 

Тема № 31: «Птицы весной»  

1.Рисование  

Тема №31: (По плану педагога )  

2. Аппликация    

Тема №16: (По плану педагога   

3.Музыка Тема №45:  (По плану 

педагога ) 

4.Музыка Тема №46: (по плану 

педагога) 

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

Тема №16: 

«Насекомые 

Бабочка и 

стрекоза»  
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1. Физическая культура 

 Тема №90: По плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №91: По плану 

педагога) 

3.Физическая культура  

Тема№92: По плану 

педагога ) 

1.Развитие речи 

Тема № 29: «Космическое 

путешествие». 

2. Казахский язык  

Тема №31: По плану педагога) 

3. Художественная литература 

Тема № 31: Постановка 

казахской сказки «Лиса и коза».  

1. Основы математики 

Тема № 30: «Соотнесения 

количества предметов с 

цифрой. Далеко, близко»  

2. Конструирование 
Тема: № 15  «Ракета».  

3. Естествознание 

Тема № 32: "Космическое 

путешествие по планетам" 

1. Рисование  

Тема №32: (По плану педагога ) 

2. Лепка  

Тема №13: (По плану педагога ) 

 3. Музыка Тема №47: (По плану 

педагога ) 

 

 



М
и

р
 р

а
ст

ен
и

й
. 

 (
3
 н

ед
ел

я
) 

1. Физическая культура  

Тема№93: По плану 

педагога) 

2.Физическая культура  

Тема №94: По плану 

педагога)  

3.Физическая культура  
Тема №95: По плану 

педагога )   

 1.Развитие речи 

Тема №30: «Лесное царство 

растений».  

2. Казахский язык  

Тема №32: (По плану педагога) 

3. Художественная литература    

Тема № 32:  чтение русской 

народной сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

1. Основы математики 

Тема № 31: «Закрепление 

знаний о цифрах. Широкий, 

узкий. Времена года.» 

2.Естествознание 

Тема № 33: «Будем беречь 

природу!» 

 

1.Рисование  

Тема №33: (По плану педагога ) 

2. Аппликация  

Тема №17:  

(По плану педагога ) 

3.Музыка Тема №48: (По плану 

педагога ) 

4.Музыка Тема №49: (По плану 

педагога ) 

 

 

 

 

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

Тема №17:  
«Розы на 

клумбе» 

В
 с

ем
ь

е 
ед

и
н

о
й

  

 (
4
 н

ед
ел

я
) 

1. Физическая культура  

Тема№96: По плану 

педагога)  

2.Физическая культура  

Тема №97: По плану 

педагога) 

3.Физическая культура 

Тема№98: По плану 

педагога) 

 

  

1.Развитие речи 

Тема №31: «Мой любимый 

город» 

2. Казахский язык  

Тема №33: По плану педагога ) 

3. Художественная литература                   

Тема № 33: Сказка 

Л.Воронковой «Маша-

растеряша»  

 

1. Основы математики 

Тема № 32: «Закрепление 

знаний о порядковых 

числительных.Закрепление 

знаний о 

круге,квадрате,треугольнике,

овале,прямоугольнике. 

2. Конструирование 

Тема № 16: «Виноград». 

3. Естествознание 

Тема № 34: «Красная книга 

Казахстана» 
 

1. Рисование  

Тема №34: (По плану педагога ) 

2. Лепка  

Тема №14: (По плану педагога ) 

3 . Музыка  

Тема №50: (По плану педагога ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 Старшая группа  

на   МАЙ   месяц 2022 года 

сквозная тема: «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!» 

Цель: создание условий для воспитания патриотических чувств обучающихся. Знакомить дошкольников с историей нашей страны в годы 

Великой Отечественной Войны. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, готовность защищать ее в трудное 

время. 

Подтема Здоровье-3  
Физическая культура - 

3 

Коммуникация -3  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык- 1 

Познание-2,5  
Основы математики - 1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество-3,5 
Рисование-1  

Лепка – 0,5  

Аппликация – 0,5  

Музыка -1,5 

Социум- 0,5 
Озн. с окр. 

миром- 0,5 

 

Н
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(А
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м
и

я
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К
, 

в
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а
н

ы
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О
В

) 

 (
 1

 н
ед

ел
я

) 

1. Физическая 

культура  

Тема№99: (По плану 

педагога) 

2. Физическая 

культура  

Тема №100: (По плану 

педагога) 

 

 

1.Развитие речи 

Тема №32: «Кто 

защитники нашей 

Родины?». 

2. Казахский язык  

Тема №34: (по плану 

педагога) 

3.Художественная 

литература 

Тема № 34: Заучивание 

наизусть стихотворения 

М.Алибаева «Сорока и ее 

сынок» 

1. Естествознание 

Тема№35:«Ласковое 

солнышко». 

1.Рисование 

Тема №35:(По плану педагога ) 

2. Аппликация  

Тема №18:  
(По плану педагога ) 

3.Музыка Тема №51: (По 

плану педагога) 

4.Музыка Тема №52: (По 

плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №18: 
«Защитники 

Родины» 

  
Я

 и
 о

к
р

у
ж

а
ю

щ
а
я

 с
р

ед
а
. 

 (
2
 н

ед
ел

я
) 

1.Физическая 

культура  

Тема №101: (По плану 

педагога) 

2. Физическая 

культура №102: (По 

плану педагога 

Казахский язык  

Тема №35: (по плану 

педагога) 

2.Художественная 

литература № 35: Чтение 

рассказа Б. Житкова «Про 

индюков» из серии 

рассказов «Что я видел». 

1.Конструирование 

Тема №17:  «Вертолет».  

2. Естествознание 
Тема№36: «Здравствуй 
лето!»  

1. Рисование  

Тема №36: (По плану педагога) 
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(3
 н

ед
ел

я
) 

1.Физическая 

культура №103: (По 

плану педагога ) 

2.Физическая 

культура №104: (По 

плану педагога ) 

3. Физическая 

культура №105: (По 

плану педагога )  

 

 1.Развитие речи №33: 

««Путешествие шмеля» 

2.Развитие речи №34: 

«Чудесный пруд» 

3. Казахский язык №36: 

(По плану педагога ) 

4.Художественная 

литература № 36:Пересказ 

рассказа Л.Толстого 

«Хотела галка пить» 

1. Основы математики 

Тема № 33: «Закрепление 

знаний о цифрах 

1,2,3,4,5.Влево,вправо» 

2. Основы математики 

Тема № 34: «Закрепление 

знаний о цифре 

5.Закрепление понятий 

большой,поменьше,самый 

маленький» 

 

1.Музыка №53: (По плану 

педагога) 

2.Музыка №54: (По плану 

педагога) 

3. Лепка №15: (По плану 

педагога) 

4. Лепка №16: (По плану 

педагога ) 

 

  
З
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 (
4
 н

ед
ел

я
) 

1.Физическая 

культура №106: (По 

плану педагога )  

2.Физическая 

культура  №107: (По 

плану педагога ) 

3.Физическая 

культура№108: (По 

плану педагога )  

 1.Развитие речи   

 Тема №35: «В саду на 

огороде» 

2.Развитие речи №36: 

«Мой любимый Алматы 

летом» 

 

1. Основы математики 

Тема № 35: Цифры от 1 до 5. 

2. Основы математики 

Тема № 36: Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

3. Конструирование 

№18: «Божья коровка». 
 

1. Лепка №17: (По плану 

педагога) 

2. Лепка №18: (По плану 

педагога ) 

 

 

ИТОГО 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Физическая культура - 

108 

 

Развитие рачи-36 часов 

Художественная 

литература-36 часов 

Казахский язык- 36 

часов 

Основы математики – 36 

часов 

Естествознание –  

36 часов 

Конструирование – 

18 часов 

Рисование- 36 часов 

Аппликация-18 часов 

Лепка-18 часов 

Музыка-54 часа 

Ознакомление с 

окружающим 

миром-18 часов 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Перспективалық жоспар 

                                                                                                  «Балапан» ересектер тобы 

2021 жыл  Қыркүйек айы 

Өтпелі тақырып «БАЛАБАҚША» 

 

Мақсаты:Балалардың балабақша туралы түсініктерін қалыптастыру, балабақшаның екінші үйлері екендігін, балабақшадан білім алатындықтарын 

түсіндіру. 

Міндеттері: Балабақшада достарымен жақсы қарым-қатынаста болып, үлкендерді сыйлай білуге тәрбиелеу.Балабақша  туралы   алған білімдерін 

кеңейтуге ықпал ететін  ойын жағдаяттарын  ұйымдастыру.Балабақшадағы қызметкерлер туралы  түсініктерін дамыту: тәрбиеші, аспазшы, көмекші. 

 

Т
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 

 

М
ен

ің
  

б
а
л

а
б
а
қ

ш
а
м

 

I-
а
п

т
а
 

Дене шынықтыру №1 

Ходьба между двумя линиями 

 

Дене шынықтыру №2 

«Внимание при проведение 

подвижных игр» 

 

Сөйлеуді дамыту№1 

«Бау-бақшада, 

бақтарда» 

 

Көркем әдебиет №1 

«Кел, балалар, 

оқылық» (өлең) 

Ыбырай Алтынсарин 

Жаратылыстану№1 

«Алтын күз!» 

Сурет салу №1 

«Мой детский сад» 

Жапсыру №1 

«Мой садик» 

 

Музыка №1 

«Балдырғандар жыры» 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

«Балалабақша бөлмесі» 

Б
а
л

а
б
а
қ

ш
а
д
а
 к

ім
д

ер
 

ж
ұ
м

ы
с 

іс
т
ей

д
і?

 

II
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п

т
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Дене шынықтыру№3 

Обигать предметы слева и 

справа 

 

Дене шынықтыру№4 

Прокатывать мяч друг другу 

 

Дене шынықтыру№5 

Подскоки на двух ногах 

Сөйлеуді дамыту№2 

«Шұбар 

тауық»(әңгімелеуге 

дайындық) 

 

Көркем әдебиет№2 

«Біздің балабақшада» 

Орыс тілі №1 

«Моя любимая 

игрушка» 

Математика негіздері№1 

«3 және 4 сандарын 

салыстыру» 

Құрастыру №1 

«Көп қабатты үйлер» 

Жаратылыстану №2 

«Бақшадағы көкөністер» 

Музыка №3 

«Жас дәуірдің түлегіміз» 

 

Сурет салу №2 

«детский сад,мир вокруг» 

Мүсіндеу №1 

«Повар» 

 

 

 



  
Қ

ы
зы
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ы
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Дене шынықтыру№6 

Упряжнять в катании мячей 

Дене шынықтыру№7 

На растоянии 6 метров 

 

Дене шынықтыру№8 

Направление движения мяча 

 

 

Сөйлеуді дамыту№3 

«Ит және оның 

кішкентай күшіктері» 

 

Көркем әдебиет№3 

«Ойыншықтар» (өлең) 

Н.Әлімқұлов 

 

Математика негіздері №2 

«Сан мен заттың саны 

арасындағы сәйкестікті 

табу» 

 

Жаратылыстану№3 

«Жеміс толы себет» 

Сурет салу №3 

«До свидания лето» 

Жапсыру №2 

«Кот усатый» 

 

Музыка №3 

«Ай, қуыршақ, қуыршақ» 

Музыка №4 

«Қуыршағым» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

«Біздің топтың 

ойыншықтары» 
М

ен
ің

 д
о
ст

а
р

ы
м

 

IY
а
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т
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Дене шынықтыру№9 

Катание мяча в ворота 

 

Дене шынықтыру№10 

Ритмично ходить и бегать в 

колонне 

 

Дене шынықтыру№11 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

 

 

Сөйлеуді дамыту№4 

«Масақ» украин 

халық ертегісі 

 

Көркем әдебиет№4 

«Ойыншықтар» (өлең) 

Н.Әлімқұлов 

(қайталау) 

Орыс тілі №2 

«Моя любимая 

игрушка» 

Математика негіздері №3 

 «Үлгі бойынша санау, 

сандарды салыстыру (4-5)» 

 

Құрастыру №2 

«Кітапша» 

 

Жаратылыстану №4 

«Жау, жау, жаңбыр!» 

Музыка №6 

«Сүйкімді баламыз» 

 

Сурет салу №4 

 «Знокомимся с 

поварами» 

Мүсіндеу №2 

«Мой друг» 
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Дене шынықтыру №12 

«Бегать в умеренном темпе» 

 

Дене шынықтыру№13 

«Соскок на обозначенное 

место» 

 

Дене шынықтыру №14 

«Ходьба и бег по кругу» 

Сөйлеуді дамыту№5 

«Дәрумендер» 

 

Көркем әдебиет№5 

«Бұл қай кезде 

болады?» 

Математика негіздері№4 

«Бір және көп сандарды 

салыстыру» 

Жаратылыстану №5 

«Самал жел» 

Музыка №6 

«Жеміс жиде жинаймыз» 

Сурет салу№5 

«Саңырауқұлақ» 

Музыка№7 

«Алақай,Алақай,күз 

мезгілі келіпті» 

Жапсыру№3 

«Қанқыз» 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

«Балабақша ауласы 

  

 

                                                                                                

 

 

 



 

Перспективалық жоспар 

                                                                                                 «Балапан» ересектер  тобы 

2021 жыл  Қазан айы 

Өтпелі тақырып «Қош келдің, Алтын күз!» 

 

Мақсаты:Балалардың күз мезгілі туралы білімдерін қалыптастыру, күз мезгілінің ерекшеліктерін үйрету; 

Міндеттері: Табиғатты   аялай білуге тәрбиелеу.Күз мезгілі туралы  алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін  ойын жағдаяттарын  ұйымдастыру. 

Ауа-райы жайлы түсініктерін дамыту.  

 

Т
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 

 

К
ү
зг

і 
г
ү
л

 ш
о
қ

т
а
р

ы
 

I-
а
п

т
а

 

Дене шынықтыру№15 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№16 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№17 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту№6 

«З» және «с» 

дыбыстары 

Көркем әдебиет №6 

«Күзде» (өлең) 

І.Байжұманова 

 

Математика негіздері№5 
«1 цифры және санымен 

танысу» 

Жаратылыстану№6 

«Күзгі гүлдер» 

Сурет салу №6 
педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №4 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №8 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №9 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№4 

«Шақырамыз 

күзді,шын ниетпен ізгі» 

К
ү
з 

–
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о
м

а
р

т
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II
а
п

т
а

 

Дене шынықтыру№18 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№19 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№20 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №6 
Көжекпен ойналық 

Көркем әдебиет №6 

«Жапырақтар» (өлең) 

Т.Молдағалиев 

Орыс тілі №3 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері№6 

«1 цифры мен саны туралы 

өткенді пысықтау» 

Құрастыру №3 

«Қаңқыз» 

 

 Жаратылыстану №7 

«Күздегі жапырақтардың 

түсуі» 

Музыка №10 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №7 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №3 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру№21 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыр№22 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№23 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді  дамыту №8 

«Қуыршақ Әйгерімнің 

туған күні» 

Көркем әдебиет №8 

«Ойдан шыққан 

әңгіме» 

 

Математика негіздері №7 

«2 цифры және санымен 

танысу» 

Жаратылыстану №8 

«Ғажайып қап» 

Сурет салу №8 

педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №11 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №12 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №5 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №5 

«Жеміс бағына саяхат» 
Ж
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Дене шынықтыру№24 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Дене шынықтыру№25 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Дене шынықтыру №26 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №9 

Әңгімеле...(балалардың 

екі түрлі ойыншықты 

бейнелеп сипаттау 

әңгімесін құру) 

Көркем әдебиет №9 

«Суретші бол»  

Орыс тілі№4 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері №8 

 «2 цифры мен саны туралы 

өткенді пысықтау» 

 

Құрастыру №4 

«Жапырақтардан жасалған 

балықтар» 

 

Жаратылыстану №9 

«Ағаштар» 

Музыка №13 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №9 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №4 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Балалпан" ересектер тобы 

2021жыл  Қараша айы 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

 

Мақсаты: Балаларға отбасы турал түсінік беру. Отбасындағы адамдарды тани білуге және өз атауларымен атауға үйрету.Отбасындағы жақын 

адамдарымен сыйластық қарым- қатынас орната білуге тәрбиелеу. Өзінің тұрғылықты жерін тану және мақтан ете білуге баулу 

Міндеттері: Отбасындағы жасы үлкен адамдары әрқашан сыйлау, оларға көмек көрсету. 

Елін, туған жерін сүюге және патриоттық сезімге тәрбиелеу. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №27 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №28 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №29 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №10 

«Қонжық бізде 

қонақта» (сахналау) 

Көркем әдебиет №10 

«Отбасындағы 

сыйластық» 

 

Математика негіздері 

№19 

 «1,2,3 цифрлары туралы 

өткенді пысықтау» 

Жаратылыстану №10 

«Табиғатты қорға» 

Сурет салу №10 

педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №14 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №15 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №6 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

«Менің отбасым» 
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Дене шынықтыру№30 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№31 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№32 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №11 

«жаз, күз» 

(сурет бойынша әңгіме 

құрастыру 

 

Көркем әдебиет №11 

«Атасының ақылы» 

(әңгіме) 

С.Сейтенов 

 Орыс тілі №5 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері 

№11 
«Заттың санын цифрмен 

сәйкестендіру» 

 

Құрастыру №5 

«Жүзім»  

 

Жаратылыстану №11 

«Судың қасиеті» 

Музыка №15 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет 11 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №5 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру№33 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№34 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№35 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №12 

«Айлакер түлкі» 

 

Көркем әдебиет №12 

«Бұл қай кезде 

болады?» 

 

 

Математика негіздері 

№11 

«3-4 сандарын 

салыстыру» 

 

Жаратылыстану №12 

«Мамандықтармен 

танысамыз.» 

Сурет салу №12 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №17 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №18 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №7 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№7 

«Жабайы және үй 

жануарлары» 
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Дене шынықтыру36 

педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№37 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№38 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Сөйлеуді дамыту №13 

«Үй  жануарлары» 

(сурет бойынша 

әңгімелеу) 

Көркем әдебиет №13 

«Қасқыр мен ит» 

(ертегі) 

Орыс тілі №6 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Математимка негіздері 

№12 

 «Заттардың кеңістікте 

орналасуына санның 

тәуелсіздігі» 

Жаратылыстану №13 

«Үй жануарлары мен 

оның төлдері» 

Құрастыру №6 

«Қошақан» 

Музыка №19 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №13 

педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №6 

Педогогтің жоспары 

бойынша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Балапан» ересектер  тобы 

2021 жыл  Желтоқсан айы 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларды Отанды сүюге, Қазақстан  Республикасының рәміздерін қастерлеуге, еліне, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін арттыру 

мақсатында олардың сөздік қорларын көбейтіп, танымдық қызығушылықтарын арттыру. 

Міндеттері: Отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, тіл мәдениетін қалыптастыру және дамыту. Отансүйгіштік, патриоттық тәрбие беру.  
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет - 1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру№39 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№40 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Көркем әдебиет №14 

«Менің сүйікті қалам – 

Алматы» 

 

 

Жаратылыстану №14 

«Қыс келді» 

Математиканегіздері№13 

«4 цифрымен танысу» 

Үлкен,кіші,кішкентай. 

Музыка №20 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка№21 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру№8 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

«Астана-Ару қала» 
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Дене шынықтыру№41 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№42 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№43 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту№14 

«Әйгерім дастарқанды 

әзірлеп жатыр» 

Көркем әдебиет№15 

«Қазақстан – 

Республикам менің» 

Орыс тілі№7 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері №14 

«4 цифрымен танысу» 

Құрастыру №7 

«Біздің қаладағы көше» 

 

Жаратылыстану №15 

«Аққала» 

Музыка №22 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №14 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Мүсіндеу №7 
Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру№44 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№45 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту№15 

«Ел ордасы Астанам» 

Математика негіздері №15 

«1,2,3,4 сандары туралы 

өткенді пысықтау» 

 

 

Музыка №23 

 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет№15 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру №46 

педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№47 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№48 

педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №16 

«Қонақтарды күтеміз» 

 

Көркем әдебиет №16 

«Қыс» (өлең жаттау) 

Н.Аманжолова  

Орыс тілі№8 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері №16 

«5 цифрымен танысу» 

Жаратылыстану №16 

«Бөлме гүлдері» 

Құрастыру №8 

«Мерекелік ашықхаттар» 

Музыка №24 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №16 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №8 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру№49 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№50 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№51 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №17 

«Аяз атаны біз қалай 

қарсы алдық?» (өз 

тәжірибесінен 

әңгімелеу) 

 

Көркем әдебиет№17 

«Қолғап»(өлең жаттау) 

Математика негіздері №17 

 «5 цифры туралы өткенді 

пысықтау» 

Жаратылыстану №17 

«Алтын балық қайда 

тұрады?» 

 

Музыка №25 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №26 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №9 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №17 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №9 

«Менің елім-

Қазақстан 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективалық жоспар 

«Балапан» ересектер  тобы 

2022 жыл  Қаңтар айы 

Өтпелі тақырып «Қыстың тамаша кезі» 

Мақсаты: Балалардың табиғат жайлы ұғымдарын тиянақтау, табиғатта болатын таңғажайып құбылыстарды бақылай білуге үйрету. Табиғатты 

сүюге, аялауға, оған қамқор бола білуге тәрбиелеу. 

Міндеттері: Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің міндетіміз екенін 

түсіндіру. Таза ауамен демалу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №52 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Сөйлеуді дамыту №18 

«Жаңа жылды қалай 

қарсы алдық?» (әңгімелеу) 

 

Көркем әдебиет №18 

«Қыс» (өткенді қайталау) 

Н.Аманжолова 

Жаратылыстану№18 

«Қыс келді» 
Сурет салу №18 

Педогогтің жоспары 

бойынша  

Музыка №27 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру№53 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№54 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№55 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №19 

«Қыс қызығы» (сурет 

бойынша әңгімелеу) 

Көркем әдебиет №19 

«Қолғап» (өлең жаттау) 

Ә. Дүйсенбиев  

Орыс тілі№9 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері №18 

«Реттік санау туралы өткенді 

пысықтау» 

Жаратылыстану№19 

«Қаңтарда қар көп жауады»  

 

Құрастыру №9 
«Құс» 

Музыка№28 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №19 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №9 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру№56 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№57 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №58 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №20 

«Қыстап қалатын құстар» 

 

Көркем әдебиет №20 

«Екі әтеш» (ертегі) 

Математика негіздері №19 

«Заттың көлеміне санның 

тәуелсіздігі» 

 

Жаратылыстану№20 

«Қыста құстарға 

қамқор боламыз» 

  

Сурет салу №20 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №29 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №30 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру  №10 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру№10 

«Табиғат 

бұрышындағы тоты 

құс» 
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Дене шынықтыру№59 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру№60 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №61 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Сөйлеуді дамыту №21  

«Ұзын құлақ ақ қоян» 

(кескін бойынша қоян 

жайлы әңгім құрастыру) 

 

Көркем әдебиет №21  

«Жабайы аңдар» (сурет 

бойынша әңгімелеу) 

Математика негіздері №21  

«Кең», «тарлау», «тар», «өте 

тар» ұғымдарын пысықтау 

 

Жаратылыстану№21  
«Атжалман-біздің досымыз» 

 

Құрастыру №10 

«Пингвиндер» 

Музыка №31 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №21 

Педогогтің жорспары 

бойынша 

Мүсіндеу №10 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Перспективалық жоспар 

«Балапан» ересектер  тобы 

2022 жыл  Ақпан айы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Мақсаты:  Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің мін   детіміз екенін 

түсіндіру. Табиғаттың әрбір бөлшегі азамат баласы үшін асқан  байлық, қайталанбас қазына екенін, денсаулықтың қорғаны   екенін ұғындыру. 

Табиғат аясында өзін мәдениетті ұстауға, қоршаған ортаны  ластамай сақтауға тәрбиелеу. 

Міндеттері: Балаларға табиғат, тіршілік, коршаған орта арасында байланыс жайлы  түсініктерін қалыптастыру, балаларға өлі және тірі табиғат 

жөнінде мағлұмат беру, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарауға, қадірлей білу және қамқорлық жасай білуге үйрету. Балалардың ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

 

Тақыры

пша 

Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру -0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №62 

Предогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №63 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №64 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №22 
«Екі сараң қонжық» 

 

Көркем әдебиет №22 

«Айна» ертегі 

 

 

Математика негіздері №22 

«Заттың кеңістікте  

орналасуына санның 

тәуелсіздігі» 

 

Жаратылыстану №22 

«Көрінбейтін ауа» 

Сурет салу №22 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №32 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №33 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №11 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру№11 

«КӨЛІКТЕР» 
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Дене шынықтыру №65 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №66 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №67 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №23 

«Бізге көлік қалай және 

қандай көмек көрсетеді?» 

Көркем әдебиет №23 

«Ақылды лақ» ертегі 

Орыс тілі №11 

педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері №23 

«Математикалық 

жұмбақтар» 

Құрастыру №11 

«Ұшақ» 

Жаратылыстану №22 

«Көлік түрлері» 

 

Музыка №34 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №23 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №11 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру №68 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №79 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №70 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №24 

«Не күшті?» әңгімесін 

мазмұндау 

 

Көркем әдебиет №24 

«Әтеш пен тоты» ертегі 

 

 

Математика негіздері №24 

«Нақты заттарды 

геометриялық фигуралармен 

салыстыру»» 

 

Жаратылыстану 

№24«Ғажайып қап» 

 

Сурет салу №24 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №35 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №36 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №12 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру№12 

«Ақпарат 

құралдары» 
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Дене шынықтыру №71 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №72 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №73 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №25 

«Жиһаздар әлемі» 

 

Көркем әдебиет №25 

«Әшекей бұйымдар» 

 

Орыс тілі №12 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері №25 

«Ұзын-қысқа. Фигуралар 

туралы өткенді пысықтау» 

 

Құрастыру №12 

«Жиһаз» 

 

Жаратылыстану 

№25«Ыдыстар әлемі» 

 

Музыка №37 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №25 

Педогогтің жоспар бойынша 

Мүсіндеу №12 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

 



 

Перспективалық жоспар 

«Балапан» ересектер  тобы 

2022жыл  Наурыз айы 

Өтпелі тақырып «Халық өнердің қайнар көзі» 

 

Мақсаты: Балаларға қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындыра отырып, баланың бойына адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру, халық өнегесін үйрету. Қазақстан Республикасында тұратын қазақ және басқа халықтардың мәдениетіне, 

салт-дәстүрлеріне тәрбиелеуге, адамдарға мейірімді және сыйластық қатынасты қалыптастыру. Ұлттық ойынды насихаттай отырып, 

нағыз қазақ баласының бойындағы   қасиеттерін сынып оқушыларының бойына сіңіру. Әр түрлі жағдайлардан шыға білу, тапқырлық,  ептілік,  

мергенділік  пен  шапшаңдылық қабілеттерін дамыту.  Ұлттық ойындарды ойната отырып, ата – салтын ардақтауға, салауаттылыққа тәрбиелеу. 

Міндеттері:     Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс атай білуге, тілдерін тақпақтар арқылы жетілдіру.  Ойлау,есте сақтау, қабылдау қабілеттерін 

дамыту. Адамгершілікке,тазалыққа,үлкенді сыйлауға,кішіге қамқоршы болуға,бір-біріне көмектесуге тәрбиелеу.Спорттық ойындармен бірге ұлттық 

ойындарды салауатты өмір салтында қолдана білу. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру -0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №74 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №75 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Дене шынықтыру №76 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №26 

«Анама сыйлық» 

 

 

Көркем әдебиет №26 

«Менің әжем» 

Математика негіздері №26 

«Оң жақ, сол жақ» 

 

Жаратылыстану №26 

«8-наурыз аналар мерекесі» 

Сурет салу №26 

Педогогтің жоспары бойынша 

Музыка №38 

Педогогтің жоспары бойынша 

Музыка №39 

Педогогтің жоспары бойынша 

Жапсыру №13 

Педогогтің жоспары бойынша 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№13 

«8 наурыз – аналар 

мерекесі» 
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Дене шынықтыру №77 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №78 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №79 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №27 

«Ертегіде қонақта» 

 

Көркем әдебиет №27 

«Алдаркөсе мен бай» 

(ертегі) 

Орыс тілі №13 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Құрастыру №13 

«Шегіртке» 

 

Жаратылыстану №27 

«Ертегілер еліне саяхат» 

Мүсіндеу № 13 
Педогогтің жоспары бойынша 

Сурет салу №27 

Педогогтің жоспары бойынша 
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Дене шынықтыру №80  

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №81 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №82 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №28 

«Не дәмді?» 

 

 

Көркем әдебиет №28 

«Наурыз – думан!» 

 

 

Математика негіздері№27 

«Цифрлар туралы өткенді 

пысықтау» 

 

Жаратылыстану №28 

«Наурыз келді – құт келді» 

Сурет салу №28 

Педогогтің жоспары бойынша 

Музыка №40 

Педогогтің жоспары бойынша 

Музыка №41 

Педогогтің жоспары бойынша 

Жапсыру №14 

Педогогтің жоспары бойынша 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№14 

«Қазақтың ұлттық 

киімдері» 
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Дене шынықтыру №83 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Орыс тіл№14 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Көркем әдебиет№29 

«Ағаштар неге 

ашуланды?» 

Математика негіздері№29 

1,2,3,4,5 цифрлар туралы 

өткенді пысықтау 

Құрастыру №14 

Желкенді қайық 

Мүсіндеу №14 

педогогтің жоспары бойынша 

 

А
л

а
қ
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д
і!
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т
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Дене шынықтыру №84  

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №85 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №86 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №29 

«Көктем» 

 

Көркем әдебиет №30 

«Көктем өрнегі» 

Математика негіздері№28 

«Реттік санау туралы өткенді 

пысықтау» 

 

Жаратылыстану №30 

«Құстар ұшып келді» 

Сурет салу №29 

Педогогтің жоспары бойынша 

Музыка №42 

Педогогтің жоспары бойынша 

Музыка №43 

Педогогтің жоспары бойынша 

Жапсыру №15 

Педогогтің жоспары бойынша 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№15 

« Көктем келді» 

 



Перспективалық жоспар 

«Балапан» ересектер тобы 

2022 жыл  Сәуір айы 

Өтпелі тақырып «Табиғаттың гүлденуі» 

 

Мақсаты: Қарапайым еңбек дағдыларына, еңбек сүйгіштікке, еңбек адамдарына құрмет сезімдерін тәрбиелеуге, адамның қолымен жасалғанның 

барлығына ұқыпты қарауға; балалардың сөйлеуін, зейінін, қиялын дамытуға; мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін және 

ойлауын қалыптастыруға ықпал етеді. балаларға еңбек, еңбексүйгіштік туралы түсінік беру. еңбек ету дағдыларын дамыту. Еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу 

 

Т
а
қ

ы
р

ы
п

ш
а

 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру -0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №87 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №88 

 Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №89  

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №30 

«Ж және Ш дыбыстары» 

(сөйлеу мәдениеті) 

Көркем әдебиет №31 

«Құстар – біздің досымыз!» 

Математика негіздері №29 

«Тәулік бөліктері» 

Жаратылыстану №31 

«Құстар – көктем 

жаршысы» 

Сурет салу №30 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №44 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №45 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №16 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№16 

«Бөлме өсімдіктері. 

Алоэ» 

 



Ғ
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а
п

т
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Дене шынықтыру №90 

Педогогтің жоспары 

бойынша  

Дене шынықтыру №91 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №92 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №31 

«Ғарышқа саяхат» 

Көркем әдебиет №32 

«Мен боламын ғарышкер» 

Орыс тілі№14 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері №30 

«Үлгі бойынша санау, 

сандарды салыстыру» 

Құрастыру №15 

«Үй» 

Жаратылыстану №32 

«Ғарыш әлеміне саяхат» 

 

Музыка №46 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №31 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №15 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Ө
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л
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і 
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I 
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п

т
а

 

 

Дене шынықтыру №93 

Педогогтің жоспары 

бойынша  

Дене шынықтыру №94 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №95  

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №32 

«Аялайық гүлдерді» 

Көркем әдебиет №33 

«Қамқорлық» (әңгіме) 

М.Төрежанов 

Математика негіздері №31 

«Цифрлар туралы өткенді 

пысықтау» 

Жаратылыстану №33 

«Тұқымнан не өсіп 

шығады?» 

 

Сурет салу №32 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №47 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №48  

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру №17 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№17 

«Саңырауқұлақтар» 

Б
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Дене шынықтыру №96 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №97 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №98  

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Сөйлеуді дамыту №33 

«Бірлік - бақыттың 

бастауы» 

Көркем әдебиет №34 

«Тату доспыз бәріміз» 

(әңгіме құрату)  

 

Орыс тілі №15 

Педогогтің жоспары 

бойынша  

Математика негіздері №32 

«Реттік сандар туралы 

өткенді пысықтау» 

Құрастыру №16  

«Үш дос» 

Жаратылыстану №34 

«Достық мерекесі» 

Музыка №49 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №33 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №16 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

 

 



 

Перспективалық жоспар 

                                                                                                  «Балапан»ересектер  тобы 

2022 жыл  Мамыр айы 

Өтпелі тақырып «ӘРҚАШАН КҮН СӨНБЕСІН» 

 

Мақсаты: Балалардың бойында адамгершілік қасиеттерді: жақын адамдарына сүйіспеншілікті, оларға қамқорлық жасауға ынтасын, өзінің туған  

қаласына, өз еліне құштарлық сезімді, оның тарихына қызығушылықты тәрбиелеу. Балаларға Ұлы Отан соғысының мазмұнын әңгімелеп,  осы 

соғыста ерлік көрсеткен батырлардың ерліктерін, жыл сайын жеңіс күнің мерейлі мерекесін бүкіл халық тойлап отыратынын айтып, жеңіс 

салтанатын көре алмай кеткен боздақтардың, бүгінде саны азайып қалған майдангердің рухына бас ие отырып, балаларды отанды қорғауға, Ұлы 

Отан соғысының батырларының ерлік істеріне тағзым етуге, батыл да ержүрек болуға үйрету. Елін, жерін жаудан қорғай білуге, елінің патриоты 

болуға тәрбиелеу 

Міндеттері:  Бір — біріне деген достық қарым — қатынасын нығайтып көмек көрсетуге шақыру. Елін — жерін сүюге құрметтей білуге тәрбиелеу. 

 

Т
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а

 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3,5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру -0,5 

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №99 

Педогогтің жоспары  

бойынша 

Дене шынықтыру№100 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №34 

«Арыстан күшігін асыраған 

мысық» 

 

Көркем әдебиет№35 
Бейбітшілік қорғаны» 

Математика негіздері 

№33 

«Үлгі бойынша санау, 

сандарды салыстыру» 

 

Жаратылыстану №35 

«Табиғатты қорға» 

 

Сурет салу №34 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №50 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка №51 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Жапсыру№18 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№18 

«Бізді қоршаған 

әлем» 
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Дене шынықтыру №101 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №102 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту №35  

«Жаңа үйді кім тұрғызды?» 

 

Көркем әдебиет №36 

 «Адал дос» (әңгіме) 

Орыс тілі№16 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

Жаратылыстану №36 

«Бақбақ пен қызғалдақты 

салыстыру» 

 

Құрастыру №17  

«Саябақ» 

Музыка №52 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Сурет салу №35 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу №17 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру №103 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №104 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №105 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Сөйлеуді дамыту №36 

«Серуенде...» 

 

 

Орыс тілі №17 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері№34 

«Геометриялық пішіндер 

туралы өткенді бекіту.» 

 

Математика негіздері№35 

5 цифры туралы өткенді 

бекіту 

Сурет салу №36 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Музыка№53 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

            Музыка№54 

Педогогтің жоспары 

бойынша 
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Дене шынықтыру №106 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру №107 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Дене шынықтыру №108 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

Орыс тілі №18 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

Математика негіздері№36 

Үлгі бойынша 

санау,сандарды салыстыру 

 Құрастыру №18 

«Хайуанаттар бағы» 

 

 

Мүсіндеу№18 

Педогогтің жоспары 

бойынша 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру – 108 с 

Сөйлеуді дамыту-36с 

Көркем әдебиет -36с 

Орыс тілі -18с 

Математика негіздері-36 с 

Құрастыру-18 с 

Жаратылыстану- 36 с 

Сурет салу-36 с 

Мүсіндеу-18 с 

Жапсыру -18 с 

Музыка – 54 с 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-18 с 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
 Группа предшкольной подготовки  «Құлыншақ» 

на СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года 

сквозная тема: «ДЕТСКИЙ САД» 

Цель: Расширять представления о детском саде, формировать духовно-нравственные качества –основанные на общечеловеческих ценностях. 

Расширять представления о  профессиях, имеющих отношение к детскому саду. Воспитывать любовь к окружающему миру. 

Под

тема 

Здоровье - 3  
Физическая культура 

– 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. миром- 0,5 

Самопознание - 1 
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я
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1.Физическая 

культура Тема №1: 

«Знакомство с 

техникой 

безопасности в 

спортивном зале» 

2.Физическая 

культура Тема №2: 

«Соревнование 

между девочками и 

мальчиками». 

1. Художественная литература 

Тема № 1: «Ознакомление с 

малыми фольклорными формами». 

2. Казахский язык  

Тема№1: «Менің балабақшам» 

3. Основы грамоты 

Тема № 1: «Мир звуков». 

4.Основы грамоты 

Тема № 2: «Волшебная поляна 

звуков. Звук. Значение звука в 

слове».     

  1.Рисование  

Тема №1: «Мой детский сад» 

предметная. 

2. Лепка 

Тема №1: « Полетели бабочки 

в саду» создание композиции из 

пластилина. 

3.Музыка  

Тема №1: «Наш весёлый 

детский сад» 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема №1: «Мир 

предметов». 

2.Самопознание 

Тема №1: «Наш 

любимый детский сад!» 
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(2
 н
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я
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1. Физическая 

культура Тема №3: 

«Секрет здоровья -

игры на свежем 

воздухе». 

2. Физическая 

культура Тема №4: 

«Учимся управлять 

своим поведением и 

эмоциями».  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №1: «Кто я?» 

1.Развитие речи 

Тема №1: Составление рассказа 

по картине " Строим дом" 

2. Художественная литература 

Тема № 2: «Чтение казахской 

народной сказки «Три  друга» 

3. Казахский язык  

Тема№2: «Топта не бар?»  
4.Казахский язык  

Тема№3: «Балабақшада кімдер 

жұмыс жасайды?»  

5. Основы грамоты 

Тема № 3: «Слово.  Как звучат 

слова». 

6.Основы грамоты 

Тема № 4: «Место звука в слове». 

 1. Основы математики 

Тема №1: « Множество. 

Один-много. 

Объединение предметов 

в группы по общему 

свойству». 

2. Конструирование 

Тема №1: «Мебель для 

кукол (деревянный 

конструктор)».  

3. Естествознание 
Тема№1: «Что вокруг 
нас?» 

1.Рисование  

Тема №2: «Знакомимся с 

поваром» 

2. Лепка 

Тема №2: « Медсестра или 

доктор» создание образа 

медицинского работника  в 

белом халате и мед  колпаке. 

3.Аппликация  

Тема №1: « Кто нас вкусно 

кормит – ПОВАР!». 

4.Музыка  

Тема №2: «Встреча с феей 

музыки» 

5 Музыка  

Тема №3: «Встреча с феей 

музыки» 

1.Самопознание 

Тема №2: «Азбука 

Самопознания» 
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1..Физическая 

культура Тема №5: 

«Развитие ловкости в 

эстафетах». 

2.Физическая 

культура Тема №6: 

«Я люблю играть»  

3. Физическая 

культура Тема №7: 

«В осеннем лесу».  

 

 

 1.Развитие речи 

Тема №2: Составление рассказа 

по опорной схеме на тему "Мои 

любимые игрушки".  

2. Художественная литература 

Тема № 3: «Наш театр». 

3. Казахский язык  

Тема№4: «Қызықты ойындар мен 

ойыншықтар»  

4.Казахский язык  

Тема№5: «Ұлттық ойындар»  

5. Основы грамоты 

Тема № 5: «Предложение». 

6.Основы грамоты 

Тема № 6: «Слог. Деление слов на 

слоги». 

1. Основы математики 

Тема №2: «Ориентация 

в пространстве: на-над-

под, впереди-сзади, 

справа-слева».  

2. Естествознание 

Тема №2: «Все ли 

деревья сбрасывают 

листву?» 

 1.Рисование  

Тема №3: «До свидания лето»  

(создаем козырьки от солнца 

своими руками) предметная 

2. Лепка 

Тема №3: «Кот усатый» 

создаем мультипликационный 

стилизованный образ кота. 

3.Аппликация  

Тема №2: «Кот усатый» 

4.Музыка  

Тема №4: «Игрушки в гостях у 

ребят» 

5 Музыка  

Тема №5: «Игрушки в гостях у 

ребят» 

 

 1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема №2: «Живая, 

неживая природа».  

2.Самопознание 

Тема №3: «Добрые 

волшебники». 
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1. Физическая 

культура Тема №8: 

«Знакомство с 

спортивными играми 

(бадминтон, 

футбол)».  

2. Физическая 

культура Тема №9: 

«Халық ойындары – 

Народные игры».  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №2: «Что я 

знаю о сердце?» 

 

1.Развитие речи 

Тема №3: Составление рассказ из 

личного опыта "Мой друг". 

2. Художественная литература 

Тема № 4: «Бабушка – 

Загадушка».  

3. Казахский язык  

Тема№6: «Менің достарым»  

4.Казахский язык  

Тема№7: «Мен және менің 

достарым»   

5. Основы грамоты 

Тема № 7: «В гостях у гласных 

звуков». 

6.Основы грамоты 

Тема № 8: «Гласные звуки. Звук и 

буква - А». 

1. Основы математики 

Тема №3: « Свойства 

предметов (форма, 

величина)». 

2. Конструирование 

Тема №2: «Пакет для 

семян(оригами)».  

3. Естествознание 
Тема №3: « Чем дерево 
отличается от 
куста?» 

1.Рисование  

Тема №4: «Детский сад, мир 

вокруг» Портрет друга. 

Предметная. 

2. Лепка 

Тема №4: «Мой друг любит 

яблоко » делимся с другом 

яблоком. 

3.Аппликация  

Тема №3: «Мой друг» создаем 

портрет друга.   

4.Музыка  

Тема №6: «Юрта собирает 

друзей» 

5 Музыка  

Тема №7: «Юрта собирает 

друзей» 

 

1.Самопознание 

Тема №4: «Настоящий, 

верный друг». 
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1..Физическая 

культура Тема 

№10: «Тренировка 

маленьких 

спортсменов. 

Элементы круговой 

тренировки по 

станциям». 

2.Физическая 

культура Тема 

№11: «Развитие 

выразительности и 

пластики 

движений».  

3. Физическая 

культура Тема 

№12: «Игры и 

упражнения с 

мячом».  

1.Развитие речи 

Тема №4: «Заучивание 

стихотворения И.Токмаковой 

«Дуб».  

2. Художественная литература 

Тема № 5: «Заучивание 

стихотворения Е. Трутневой 

«Осень».   

3. Казахский язык  

Тема№8: «Дені сау болып өсеміз»  

4.Казахский язык  

Тема№9: «Адамның дене 

мүшелері» 

5. Основы грамоты 

Тема № 9: «Звук и буква - О». 

6.Основы грамоты 

Тема № 10: «Звук и буква - У». 

1. Основы математики 

Тема №4: 

«Геометрические 

фигуры(круг,квадрат,тре

угольник)».   

2. Естествознание 

Тема №4: «Какой гриб 

кладут в корзинку?» 

1.Рисование  

Тема №5: «Осенний букет» 

2. Лепка 

Тема №5: «Осенний листок 

клена» Работа по шаблону. 

3.Аппликация  

Тема №4: «Доброе утро мой 

садик» создание композиции из 

цветной бумаги  

4.Музыка  

Тема №8: «Наш весёлый 

детский сад» 

5 Музыка  

Тема №9: «Сказочный зонтик» 

 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема №3: «Обитатели 

уголка живой природы». 

2.Самопознание 

Тема №5: «Природа и 

здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Группа предшкольной подготовки  «ҚҰЛЫШАҚ» 

на ОКТЯБРЬ месяц 2021 года 

сквозная тема: «ЗДРАСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!» 

Цель:  Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы).Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в одежде людей осенью, осенних забавах детей. Формирование умений 

всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Подтема Здоровье - 3  
Физическая культура – 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. миром- 0,5 

Самопознание - 1 
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1.Физическая культура 

Тема №13: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №14: (по плану 

педагога) 

3. Физическая культура 

Тема №15: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи 

Тема №5: «Творческое 

рассказывание на тему 

"Осень". 

2.Художественная 

литература 

Тема № 6: «Чтение рассказа 

Я. Тайца « По ягоды»  

3. Казахский язык  

Тема№10: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  

Тема№11: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты 

Тема № 11: «Знакомство 

детей со схемой слова. ЗАС - 

Ау».  

6.Основы грамоты 

Тема № 12: «Согласные 

звуки в начале слова».  

 1. Основы 

математики 

Тема №5: «Число и 

цифра 1. Образование 

числа 1» 

2. Естествознание 
Тема№5: «Что нам 
осень принесла?» 

1.Рисование  

Тема №6: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №6: (по плану 

педагога) 

3. Аппликация  

Тема №5: (по плану 

педагога) 

4.Музыка  

Тема №10: (по плану 

педагога) 

5.Музыка  

Тема №11: (по плану 

педагога) 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема №4: «Сезонные 

явления в природе» 

2.Самопознание 

Тема №6: «Радость 

познания» 
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1. Физическая культура 

Тема №16: (по плану 

педагога)  

2. Физическая культура 

Тема №17: (по плану 

педагога)  

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №3: «Правильное 

питание - залог здоровья.» 

1.Развитие речи 

Тема №6: Чтение рассказа  

Ы.Алтынсарина «Паук, 

муравей и ласточка» 

2. Художественная 

литература 

Тема № 7: Заучивание 

стихотворения Ж.Бодешева 

"Яблоко"   

3. Казахский язык  

Тема№12: (по плану 

педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№13: (по плану 

педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 13:  «Звук и буква – 

И». 

6.Основы грамоты 

Тема № 14: «ЗАС – игла»    

 1. Основы 

математики 

Тема №6: «Число и 

цифра 2. Образование 

числа 2».  

2. Конструирование 

Тема №3: «Рыбак в 

лодке (природный 

материал)». 

3. Естествознание 

Тема№6: «Откуда хлеб 

пришёл?» 

 

1.Рисование  

Тема №7: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №7: (по плану 

педагога) 

3.Аппликация  

Тема №6: (по плану 

педагога) 

4.Музыка  

Тема №12: (по плану 

педагога)  

5 Музыка  

Тема №13: (по плану 

педагога) 

1.Самопознание 

Тема №7: «Учимся 

любить» 
П
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1..Физическая культура 

Тема №18: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №19: (по плану 

педагога) 

3. Физическая культура 

Тема №20: (по плану 

педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №7: Составление 

описательного рассказа 

"Пернатые друзья".  

2. Художественная 

литература 

Тема № 8: Чтение рассказа 

М. Турежанова «Соловьи». 

3. Казахский язык  

Тема№14: (по плану 

педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№15: (по плану 

педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 15: «Звук и буква – 

Ы». 

6.Основы грамоты 

Тема № 16: «ЗАС слова-

Сыр» 

1. Основы 

математики 

Тема №7: «Число и 

цифра 3. Образование 

числа 3». 

2. Естествознание 

Тема №7: «Кто летит 

на юг?» 

 

 1.Рисование  

Тема №8: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №8: (по плану 

педагога) 

3.Аппликация  

Тема №7: (по плану 

педагога) 

4.Музыка  

Тема №14: (по плану 

педагога)  

5 Музыка  

Тема №15: (по плану 

педагога) 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема №5: «Свойства 

воздуха»  

2.Самопознание 

Тема №8: «Детка» 
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1. Физическая культура 

Тема №21: (по плану 

педагога) 

2. Физическая культура 

Тема №22: (по плану 

педагога) 

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №4: «Органы 

дыхания. Лёгкие.» 

1.Развитие речи 

Тема №8: Составление 

рассказа по серии картин "В 

лесу".  

2. Художественная 

литература 

Тема № 9: «Изменю-ка голос 

я! Догадайтесь, кто же я?» 

3. Казахский язык  

Тема№16: (по плану 

педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№17: (по плану 

педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 17: «Звук и буква – 

М». 

6.Основы грамоты 

Тема № 18: «ЗАС слова-

дом» 

1. Основы 

математики 

Тема №8: «Тяжёлый. 

Лёгкий». 

2. Конструирование 

Тема №4: «Корзиночка 

для урожая(бумага)».   

3. Естествознание 
Тема №8: «Как звери 
готовятся к зиме?» 
 

1.Рисование  

Тема №9: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №9: (по плану 

педагога) 

3.Аппликация  

Тема №8: (по плану 

педагога)  

4.Музыка  

Тема №16: (по плану 

педагога) 

5 Музыка  

Тема №17: (по плану 

педагога) 

1.Самопознание 

Тема №9: «Учимся 

беречь природу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Группа предшкольной подготовки  «Құлыншақ» 

на    НОЯБРЬ   месяц 2021 года 

сквозная тема: «МОЯ СЕМЬЯ» 

Цель: формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. Прививать потребность 

радовать своих близких добрыми делами и заботливым отношением к ним; помогать ребенку в осознании себя как полноправного, любимого члена 

семьи. Воспитывать интерес к истории своей семьи. 

По

дте

ма 

Здоровье - 3  
Физическая культура – 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 
Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  
Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. миром- 

0,5 

Самопознание - 1 
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1.Физическая культура 

Тема №23: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №24: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема №25: 

(по плану педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №9: 
«Составление рассказа по опорным 

словам на тему "Семья". 

2.Художественная литература 

Тема № 10: «Чтение нанайской народной 

сказки «Айога»  

3. Казахский язык  Тема№18: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  Тема№19: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 19: «Звук и 

буква –С».    
6.Основы грамоты Тема № 20: «ЗАС 

слова – сова» 

 1. Основы 

математики 

Тема №9: «Число и 

цифра 4. Образование 

числа 4» 

2. Естествознание 

Тема№9: «Что растёт 

на окошке?» 

1.Рисование  

Тема №10: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №10: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №9: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №18: (по плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №19: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №6: 
«Комнатные 

растения. Уход 

за ними» 

2.Самопознание 

Тема №10: 

«Согласие в 

семье» 
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1. Физическая 

культура Тема №26: 

(по плану педагога)  

2. Физическая 

культура Тема №27: 
(по плану педагога)  

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №5: « Правила 

безопасного поведения 

дома» 

1.Развитие речи Тема №10: Пересказ  

русской народной сказки «У страха глаза 

велики» 

2. Художественная литература 

Тема № 11: «Кто прячется в сундуке?» 

3. Казахский язык  Тема№20: (по плану 

педагога) 

4.Казахский язык  Тема№21: (по плану 

педагога) 

5. Основы грамоты Тема № 21:  «Звук и 

буква – Х». 

6.Основы грамоты 

Тема № 22: «Ударение» 

1. Основы 

математики 

Тема №10: «Время. 

Ориентация во 

времени»  

2. Конструирование 

Тема №5: Альбом 

(бумага, картон). 

3. Естествознание 

Тема№10: «Что 

вырастет из семени?» 

1.Рисование  

Тема №11: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №11: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №10: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №20: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №21: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №11: 

«Счастье семьи» 
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1..Физическая 

культура Тема №28: 
(по плану педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №29: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема №30: 
(по плану педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №11: Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Для чего руки нужны» 

2. Художественная литература 

Тема № 12: «Заучивание наизусть 

стихотворения М. Алимбаева «Ослик 

пляшет» 

3. Казахский язык  

Тема№22: (по плану педагога)  

4.Казахский язык  

Тема№23: (по плану педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 23: «Звук и буква – Р». 

6.Основы грамоты 

Тема № 24: «ЗАС – роза»   

1. Основы 

математики 

Тема №11: «Число и 

цифра 5. Образование 

числа 5».  

2. Естествознание 

Тема №11: «Что нужно 

растениям?» 

 1.Рисование  

Тема №12: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №12: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №11: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №22: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №23: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №7: «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

2.Самопознание 

Тема №12: 

«Доброе сердце» 

Д
о

м
а

ш
н

и
е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 и
х
 

д
е
т
е
н

ы
ш

и
. 

(4
 н

е
д
е
л

я
) 

1. Физическая 

культура Тема №31: 
(по плану педагога) 

2. Физическая 

культура Тема №32: 
(по плану педагога) 

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №6: «Нет 

простуде!»  

1.Развитие речи 

Тема №12:  Беседа о домашних 

животных. 

2. Художественная литература 

Тема № 13: «Чок - чок- каблучок!» 

3. Казахский язык  

Тема№24: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№25: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 25: «Звук и буква – Ш». 

6.Основы грамоты 

Тема № 26: «ЗАС – «Шарф».  

1. Основы 

математики 

Тема 12: «Числа от 1 

до 5. Прямой и 

обратный счёт». 

2. Конструирование 

Тема №6: Вертушка 

(бросовый материал, 

бумага). 

3. Естествознание 

Тема №12: «Какую 

пользу приносят 

Домашние животные?» 

1.Рисование  

Тема №13: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №13: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №12: (по плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №24: (по плану педагога) 

5 Музыка  

Тема №25: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №13: 

«Умение 

заботься» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Группа предшкольной подготовки  «Құлыншақ» 

на  ДЕКАБРЬ  месяц  2021 года 

сквозная тема: «МОЙ  КАЗАХСТАН  » 
Цель: Всесторонне ознакомить дошкольников с государственными символами, традициями, обычаями и национальными играми казахского народа. 

Осознание себя как гражданина своего государства, осознание своей роли в жизни государства, чувство любви к Родине. Уважение 

государственных символов и традиций, знание государственной символики и традиций народа, желание соблюдать традиции казахского  народа. 

Ценностное отношение к истории казахского народа. 

Подтема Здоровье - 3  
Физическая культура – 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -

1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 1 
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1.Физическая культура 

Тема №33: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №34: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №13: 

«Мой любимый город Алматы» 

Цель: Расширить знания детей о 

родном городе. Привитие любви 

к родному городу, краю. 

Развитие речи, слуха, памяти 

через беседу. 
2.Художественная литература 

Тема №14: «Чтение казахской 

народной сказки «Жадный бай и 

Алдар Косе»  

3. Казахский язык  Тема№26: 
(по плану педагога) 

4. Казахский язык  Тема№27: 
(по плану педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 27: 
«Звук и буква-Л».  

 

 1. Основы 

математики 

Тема №13: «Число и 

цифра 0». 

2. Естествознание 

Тема№13: «Кто 

живёт в нашем 

краю?» 

1. Лепка 

Тема №14: (по плану педагога) 

2. Аппликация  

Тема №13: (по плану педагога) 

3. Музыка  

Тема №26: (по плану педагога) 

4. Музыка  

Тема №27: (по плану педагога) 

 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №8: «Мой 

любимый город – 

Алматы!» 
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1. Физическая культура 

Тема №35: (по плану 

педагога)  

2. Физическая культура 

Тема №36: (по плану 

педагога)  

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №7: «Органы 

чувств» 

1.Развитие речи Тема №14: 
«Здравствуй, гостья Зима» 

2. Художественная литература 

Тема № 15: «Чтение 

стихотворения Ж.Жабаева 

«Казахстан» 

3. Казахский язык  Тема№28: 
(по плану педагога) 

4.Казахский язык  Тема№29: 

(по плану педагога) 

5. Основы грамоты Тема № 28: 

« ЗАС – «Лиса».  

  6.Основы грамоты Тема № 

29: «Звук и буква – Н».  

1. Основы 

математики 

Тема №14: 

«Множество. Знаки 

"=", "=".   

2. Конструирование 

Тема №7: 

«Многоэтажный дом 

(строительный 

материал)». 

3. Естествознание 

Тема№14: «Кто 

живёт в уголке 

природы?»  

1.Рисование  

Тема №14: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №15: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №14: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №28: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №29: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №14: 

«Учимся 

уважать».  
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1..Физическая культура 

Тема №37: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №38: (по плану 

педагога) 

 1.Развитие речи 

Тема №15: «Моя Родина – Мой 

Казахстан!» 

2. Казахский язык  

Тема№30: (по плану педагога)  

3. Основы грамоты 

Тема № 30: «ЗАС – «Луна» 

1. Основы 

математики 

Тема №15: 

«Сложение. Знак "+". 

2. Естествознание 

Тема №15: «Кто 

живёт в аквариуме?» 

 1.Рисование  

Тема №15: (по плану педагога) 

2. Аппликация  

Тема №15: (по плану педагога) 

3. Музыка  

Тема №30: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №15: 

«Секреты 

счастья» 
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1. Физическая культура 

Тема №39: (по плану 

педагога) 

2. Физическая культура 

Тема №40: (по плану 

педагога) 

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №8: «Органы 

пищеварения» 

1.Развитие речи 

Тема №16: Пересказ русской 

народной сказки «Теремок»  

2. Художественная литература 

Тема № 16: «Заучивание 

стихотворения К. Идрисова 

«Мой край» 

3. Казахский язык  

Тема№31: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№32: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 31: «Звук и буква – К».  

6.Основы грамоты 

Тема № 32: « ЗАС – «Кит»  

1. Основы 

математики 

Тема 16:«Вычитание. 

Знак "-". 

2. Конструирование 

Тема №8: 

«Новогодние 

украшения(бумага)».   

3. Естествознание 

Тема №16: «Кто 

живёт на страницах 

Красной книги?» 

 

1.Рисование  

Тема №16: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №16: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №16: (по плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №31: (по плану педагога) 

5 Музыка  

Тема №32: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №16: 

«Здравствуйте» 



С
т
р

а
н

а
 в

ст
р

еч
а
ет

 Н
о
в

ы
й

 г
о
д
! 

 (
5
 н

ед
ел

я
) 

1.Физическая культура 

Тема №41: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №42: (по плану 

педагога) 

3. Физическая культура 

Тема №43: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №17: 

«Лексическая тема «Новый год». 

2.Художественная литература 

Тема № 17: Театрализованная 

игра «Там, на неведомых 

дорожках»  (по сказочным 

образам). 

3. Казахский язык  Тема№33: 
(по плану педагога) 

4. Казахский язык  Тема№34: 
(по плану педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 33: 
«Звук и буква – Т».   

6.Основы грамоты Тема № 34: 
«ЗАС – «Тигр». 

 1. Основы 

математики 

Тема №17: « Число и 

цифра 6. Образование 

числа 6».   

2. Естествознание 
Тема№17: «О чём 

поёт вьюга?»  

1.Рисование  

Тема №17: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №17: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №17: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №33: (по плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №34: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №9: 
«Государственные 

символы РК» 

2.Самопознание 

Тема №17: 

«Учимся 

общению» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

  Группа предшкольной подготовки «Құлыншақ» 

на   ЯНВАРЬ   месяц 2022 года 

сквозная тема: «ЗИМЫ ПРЕКРАСНАЯ ПОРА!» 

Цель: Формирование у детей представлений о живой и неживой природе в зимней период. Помочь детям почувствовать красоту 

зимнего пейзажа, воспитывать бережное отношение к природе. Расширить представление детей о зимних забавах. 

Подте

ма 

 

 

Здоровье - 3  

Физическая культура – 

2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  

Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 

Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 

Озн. с окр. миром- 

0,5 

Самопознание - 1 
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1. Физическая 

культура  

Тема №44: (по плану 

педагога) 

  

 

 

1. Художественная литература   

Тема № 18: «Заучивание 

наизусть стихотворение Е. 

Трутневой «С Новым годом!» 

2. Основы грамоты  

Тема № 35: «Звук и буква – П». 

  1.Рисование  

Тема №18: (по плану 

педагога)  

2. Музыка  

Тема №35: (по плану 

педагога) 

1. Самопознание 

Тема №18: 

«Ласковые слова» 
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1. Физическая 

культура  

Тема №45: (по плану 

педагога)  

2. Физическая 

культура 

 Тема №46: (по плану 

педагога)  

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №9: «Правильное 

питание – залог 

здоровья!» 

 

1.Развитие речи 

Тема № 18: Составление 

рассказа по картинкам по теме 

«Красавица зима». 

2. Казахский язык  

Тема №35: (по плану педагога)  

3. Казахский язык  

Тема №36: (по плану педагога) 

4.Художественная литература 

Тема № 19: Чтение сказки В. 

Одоевского «Мороз Иванович»  

5.Основы грамоты Тема № 36: 
«ЗАС – «Петух».  

6.Основы грамоты Тема № 37: 
«Звук и буква – Г». 

 1. Основы математики 

Тема № 18: «Сравнение 

предметов по высоте».   

2. Естествознание 

Тема № 18: «Для чего на 

полях задерживают 
снег?» 

3. Конструирование 

Тема № 9: Уточка 

(оригами).  

 
 

1. Рисование 

Тема №19: (по плану 

педагога) 

2. Лепка  

Тема №18: (по плану 

педагога) 

3. Аппликация  

Тема №18: (по плану 

педагога) 

4.Музыка Тема №36: (по 

плану педагога) 

5.Музыка Тема №37: (по 

плану педагога) 

1. Самопознание 

Тема №19: 

«Сказочные 

подарки» 
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1. Физическая 

культура  

Тема№47: (по плану 

педагога)  

2. Физическая 

культура  

Тема №48: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура  

Тема №49: (по плану 

педагога) 

 1.Развитие речи 

Тема № 19: Твоческое 

рассказывание по теме «Зимние 

радости» 

2. Казахский язык  

Тема №37: (по плану педагога)  

3. Казахский язык  

Тема №38: (по плану педагога)  

4.Художественная литература 

Тема № 20: «Театр и чудесные 

превращения» 

5.Основы грамоты Тема № 38: 
«ЗАС – «Гора»  

6.Основы грамоты Тема № 39: 
«Звук и буква –Б». 

1. Основы математики 

Тема № 19: «Сравнение 

предметов по длине. 

Условная мерка». 

2.Естествознание 

Тема № 19 : «Что любят 

зимующие птицы?» 

 1. Рисование 

Тема №20: (по плану 

педагога) 

2. Лепка  

Тема №19: (по плану 

педагога)  

3. Аппликация  

Тема №19: (по плану 

педагога) 

4.Музыка Тема №38: (по 

плану педагога)  

5.Музыка Тема №39: (по 

плану педагога) 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема № 10: 
«Планета Земля – 

наш общий дом» 

2. Самопознание 

Тема №20: 

«Слушаю свое 

сердце» 

К
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1. Физическая 

культура  

Тема №50: (по плану 

педагога) 

2. Физическая 

культура  

Тема №51: (по плану 

педагога) 

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №10: «Помоги 

себе и другим» 

  

1.Развитие речи 

Тема № 20:Составление 

рассказао животных по схеме. 

2. Казахский язык  

Тема №39: (по плану педагога)  

3. Казахский язык  

Тема №40: (по плану педагога)  

4.Художественная литература 

Тема № 21: «Чудесные 

превращения в 

Артистов».  

5.Основы грамоты Тема № 40: 

«ЗАС – «Бусы».   

6.Основы грамоты Тема № 41: 

«Звук и буква – Д» 

 

 1. Основы математики 

Тема № 20: «Число и 

цифра 7. Образование 

числа 7». 

2. Конструирование 

Тема № 10: Кормушка 

для птиц(бросовый 

материал). 

3. Естествознание 

Тема № 20 : «На каком 

этаже живёт белка?» 

1. Рисование 

Тема №21: (по плану 

педагога)  

2. Лепка  

Тема №20: (по плану 

педагога)  

3. Аппликация  

Тема №20: (по плану 

педагога) 

4.Музыка Тема №40: (по 

плану педагога)  

5.Музыка Тема №41: (по 

плану педагога) 

1. Самопознание 

Тема №21: 

«Отзывчивость» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 Группа предшкольной подготовки «Құлыншақ» 

на ФЕВРАЛЬ   месяц 2022 года 

сквозная тема: «МИР ВОКРУГ НАС» 

 

Цель: формировать бережное отношение к природе посредством расширения представлений об окружающем мире, на основе 

ближайшего социального, природного окружения. Создать условия для развития познавательных и творческих способностей 

детей.  Знакомить детей с живой и неживой природой, воспитывая осознанное, бережное отношения к ней. Уточнять, 

систематизировать и расширять знания детей о растениях, животных и явлениях природы. Формировать осознанное понимание 

взаимосвязей в природе. Осознание себя, как части природы. Развивать мышление, воображение, связную речь детей.  Развивать 

умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

 

Под

тема 

Здоровье - 3  
Физическая культура 

– 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 

1 
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1.Физическая 

культура Тема 

№52: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№53: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№54: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №21: «Пересказ 

рассказа Н. Галининой «Про снежный 

колобок»  

2.Художественная литература 

Тема № 22: «Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Четыре художника (зима) 

3. Казахский язык  Тема№41: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  Тема№42: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 42: «ЗАС – 

Дом».  

6.Основы грамоты Тема № 43: «Звук и 

буква – З» 

 1. Основы математики 

Тема №21: «Дни недели. 

Временные 

представления: вчера, 

сегодня, завтра, 

послезавтра». 

2. Естествознание 
Тема№21:  «Для кого 

светит 

солнце?» 

1.Рисование  

Тема №22: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №21: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №21: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №42: (по плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №43: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром Тема 

№11: 

«Специальный , 

грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

 

2.Самопознание 

Тема №22:  

« Радуюсь Я!» 
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1. Физическая 

культура Тема 

№55: (по плану 

педагога)  

2. Физическая 

культура Тема 

№56: (по плану 

педагога)  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №11: «Что 

такое экстренные 

службы» 

1.Развитие речи Тема №22: 
Составление рассказа по плану на тему 

"Транспорт".  

2. Художественная литература 

Тема № 23: «Угадаем – поиграем». 

3. Казахский язык  Тема№43: (по плану 

педагога) 

4.Казахский язык  Тема№44: (по плану 

педагога) 

5. Основы грамоты Тема № 44: «ЗАС – 

«зонт».   

6.Основы грамоты 

Тема № 45: «Звук и буква – Ж» 

1. Основы математики 

Тема №22: «Число и 

цифра 8. Образование 

числа 8. Ориентация на 

листе бумаги».  

2. Конструирование 

Тема №11: «Гараж для 

машин (деревянный 

конструктор)».   

3. Естествознание 

Тема№22: «Что нужно 

животным для жизни?» 

1.Рисование  

Тема №23: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №22: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №22: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №44: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №45: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №23: «Что 

такое 

милосердие?» 

Т
е
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1..Физическая 

культура Тема 

№57: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№58: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№59: (по плану 

педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №23: Составление описательного 

рассказа «Заяц и снеговик» 

2. Художественная литература 

Тема № 24: «Заучивание наизусть 

стихотворение  С.Есенина «Береза»  

3. Казахский язык  

Тема№45: (по плану педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№46: (по плану педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 46: «ЗАС – «Жук». 

6.Основы грамоты 

Тема № 47: «Знакомство с буквой – Й» 

1. Основы математики 

Тема №23: «Число и 

цифра 9. Образование 

число 9. Решение 

простейших примеров и 

задач»  

2. Естествознание 

Тема №23: «Как мы 

заботимся о домашних 

питомцах?» 

 

 1.Рисование  

Тема №24: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №23: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №23: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №46: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №47: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №12: 
«Бытовая 

техника, ее 

необходимость». 

2.Самопознание 

Тема №24: 

«Доброта в моём 

сердце» 



М
е
б
е
л

ь
, 

п
о
с
у
д
а
. 

(4
 н

е
д
е
л

я
) 

1. Физическая 

культура Тема 

№60: (по плану 

педагога) 

2. Физическая 

культура Тема 

№61: (по плану 

педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №12: 
«Правила поведения 

за столом» 

1.Развитие речи 

Тема №24:  «Составление описательного 

рассказа о предметах посуды.» 

2. Художественная литература 

Тема № 25: «Раз-два-три – пазлы в 

сказку собери!(обыгрывание сюжетов по 

мотивам казахских сказок)» 

3. Казахский язык  

Тема№47: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№48: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 48: «Звуковой анализ слова 

Клей» 

6.Основы грамоты 

Тема № 49: «Звук и буква – Е»  

1. Основы математики 

Тема 24: «Число 10. 

Соседи числа».  

2. Конструирование 

Тема №12: «Грузовик 

(бросовый материал)». 

3. Естествознание 

Тема №24: «Что такое 

полезные ископаемые?» 

 

1.Рисование  

Тема №25: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №24: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №24: (по плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №48: (по плану педагога) 

5 Музыка  

Тема №49: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №25: «С 

чего начинается 

дружба?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Группа предшкольной подготовки «Құлыншақ» 

на   МАРТ  месяц 2022 года 

сквозная тема: «НАРОД – ИСТОЧНИК ИСКУССТВА» 

Цель: Формирование  знаний детей о культуре и традициях Казахского народа.Знать историю и традиции своих предков, знать что такое 

фолькор.Воспитание у дошкольников бережное отношение к народным произведениям, формировать интерес к народному творчеству.  

Под

тема 

Здоровье - 3  
Физическая культура 

– 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 1 
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1.Физическая 

культура Тема №62: 
(по плану педагога) 

2.Физическая 

культура Тема №63: 

(по плану педагога) 

3. Физическая 

культура Тема №64: 
(по плану педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №25: 

Составление описательного рассказа 

«Моя мамочка»  

2.Художественная литература 

Тема № 26: «Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытцо» 

3. Казахский язык  Тема№49: (по 

плану педагога) 

4. Казахский язык  Тема№50: (по 

плану педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 50: «Е 

после согласной»  

6.Основы грамоты Тема № 51: «Звук 

и буква – Ё» 

 1. Основы 

математики 

Тема №25: «Числа от 

0 до 10. Прямой и 

обратный счёт. 

Прибавление и 

вычитание по 1».  

2. Естествознание 
Тема№25: «Как 

ухаживать за 

растениями?» 

1.Рисование  

Тема №26: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №25: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №25: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №50: (по плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №51: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Тема№13: 

«Средства связи». 

2.Самопознание 

Тема №26: 

«Ласковые слова» 
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1. Физическая 

культура Тема №65: 
(по плану педагога)  

2. Физическая 

культура Тема №66: 

(по плану педагога) 

3.Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №13: «Зачем 

люди спят?» 

 

 

1. Художественная литература Тема 

№ 27: «Сказочный сон». 

 2. Казахский язык  Тема№51: (по 

плану педагога) 

3. Казахский язык  Тема№52: (по 

плану педагога) 

4.Основы грамоты Тема № 52: «Звук и 

буква – В» 

5.Основы грамоты 

Тема № 53: «ЗАС – волк» 

1. Естествознание 

Тема№26: «Где 

растёт 

Верблюжья 

колючка?» 

2.Конструирование 

Тема №13: 
«Кукла(нитки)». 

 

  

1.Рисование  

Тема №27: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №26: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №26: (по плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №52: (по плану педагога)  

 

 

1.Самопознание 

Тема №27: «Быть 

честным» 
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(3
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1..Физическая 

культура Тема №67: 
(по плану педагога) 

2.Физическая 

культура Тема №68: 
(по плану педагога) 

3. Физическая 

культура Тема №69: 
(по плану педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №26:Творческое рассказывание 

по теме «Праздник весны – Наурыз»  

2. Художественная литература 

Тема № 28: «Пересказ рассказа У. 

Турежанова «Маленький садовод»  

3. Казахский язык  

Тема№53: (по плану педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№54: (по плану педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 54: «Буква – ь» 

6.Основы грамоты 

Тема № 55: «Звук и буква – Э» 

1. Основы 

математики 

Тема №26: 

«Геометрические 

тела: шар, куб, конус, 

цилиндр. Знакомство 

с пирамидой». 

2. Естествознание 

Тема №27: «Зачем 

сажают  деревья?»  

 1.Рисование  

Тема №28: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №27: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №27: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №53: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №54: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №14: 
«Обычаи и 

традиции моей 

страны». 

2.Самопознание 

Тема №28: 

«Наурыз – 

праздник 

обновления» 
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4
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) 

1. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №14: «Что я 

знаю о витаминах?» 

 

 

1. Художественная литература 

Тема № 29: «Сказка сказывается, да 

дело делается!» 

2. Казахский язык  

Тема№55: (по плану педагога) 

3. Основы грамоты 

Тема № 56: «ЗАС – эхо» 
  

1. Конструирование 

Тема №14: « Камча 

(плетение верёвки)». 

 

 

 

1. Лепка 

Тема №28: (по плану педагога) 

2. Музыка  

Тема №55: (по плану педагога) 

 

 

  

В
е
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(5
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е
д
е
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я
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1.Физическая 

культура Тема №70: 
(по плану педагога) 

2.Физическая 

культура Тема №71: 

(по плану педагога) 

3. Физическая 

культура Тема №72: 

(по плану педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №27: «Чтение 

стихотворения Е. Благининой «Посидим 

в тишине» 

2.Художественная литература 

Тема № 30: «Заучивание наизусть 

стихотворения  Н. Жанаева «Я посадил 

цветы» 

3. Казахский язык  Тема№56: (по 

плану педагога) 

4. Казахский язык  Тема№57: (по 

плану педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 57: «Звук 

и буква – Я» 

6.Основы грамоты Тема № 58: «ЗАС – 

мяч» 

 1. Основы 

математики 

Тема №27: 

«Сравнение 

предметов. Числа от 0 

до 10. Сравнение 

величин». 

2. Естествознание 

Тема№28: «Когда 

звучит 

капель?» 

1.Рисование  

Тема №29: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №29: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №28: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №56: (по плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №57: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Тема №15: 
«Правила 

поведения в 

природе»   

2.Самопознание 

Тема №29: 

«Добрые дела» 

                                                                                       

                                                                                      

 



                                                                                     ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Группа предшкольной подготовки «Құлыншақ» 

на  АПРЕЛЬ  месяц  2022 года 

сквозная тема: «РАСЦВЕТАНИЕ ПРИРОДЫ» 
Цель: Формировать экологическую культуру, привлекать к опытнической работе дошкольников; воспитывать в ребёнке трудолюбие, сознательное 

отношение к учению, стремление к созидательной деятельности. 

Под

тем

а 

Здоровье - 3  
Физическая культура 

– 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 

1 
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 (
 1

 н
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я

) 

1.Физическая 

культура Тема 

№73: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№74: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№75: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №28: пересказ сказки 

В. Бианки «Лис и мышонок» 

2.Художественная литература 

Тема № 31: «Чтение У. Турманжанова 

«Хромой скворец»  

3. Казахский язык  Тема№58: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  Тема№59: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 59: «Звук и буква 

– Ю» 

6.Основы грамоты Тема № 60: «ЗАС – юла, 

утюг» 

 1. Основы 

математики 

Тема №28: «Решение 

простейших примеров 

и задач. Сравнение 

предметов по весу».  

2. Естествознание 

Тема№29: «Когда 

кричит петух?» 

1.Рисование  

Тема №30: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №30: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №29: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №58: (по плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №59: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Тема №16: 
«Правила 

движения 

пешеходов» 

2.Самопознание 

Тема №30: «Я - 

помощник» 
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1. Физическая 

культура Тема 

№76: (по плану 

педагога)  

2. Физическая 

культура Тема 

№77: (по плану 

педагога)  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №15: «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

1.Развитие речи Тема №29: Творческое 

рассказывание на тему «Космос» 

2. Художественная литература 

Тема № 32: «Одну простую сказку хотим мы 

показать...(Инсценирование казахской сказки 

«Как заяц лису  перехитрил?»).» 

3. Казахский язык  Тема№60: (по плану 

педагога) 

4.Казахский язык  Тема№61: (по плану 

педагога) 

5. Основы грамоты Тема № 61: «Звук и буква 

– Ц»  

6.Основы грамоты 

Тема № 62: «ЗАС – цапля» 

1. Основы 

математики 

Тема №29: 

«Сравнение чисел от 1 

до 10. «Равно» и 

«неравно». 

2. Конструирование 

Тема №15: «Ракета 

(конусы, цилиндры из 

бумаги)»  

3. Естествознание 

Тема№30: «Как 

подружиться 

с природой?»  

1.Рисование  

Тема №31: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №31: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №30: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №60: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №61: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №31: «Мы 

казахстанцы». 
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1..Физическая 

культура Тема 

№78: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№79: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№80: (по плану 

педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №30: «Составление описателбного 

рассказа об одежде».  

2. Художественная литература 

Тема № 33: «Чтение рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

3. Казахский язык  

Тема№62: (по плану педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№63: (по плану педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 63: «Звук и буква – Ч»  

6.Основы грамоты 

Тема № 64: «ЗАС – чашка»  

1. Основы 

математики 

Тема №30: «Предмет 

и его части. 

Сравнение целого и 

части». 

2. Естествознание 

Тема №31: «Какие 

растения 

лечат?» 

 

 1.Рисование  

Тема №32: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №32: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №31: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №62: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №63: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №17: 

«Человек – чать 

природы.»  

2.Самопознание 

Тема №32: 

«Учимся беречь 

природу» 
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1. Физическая 

культура Тема 

№81: (по плану 

педагога) 

2. Физическая 

культура Тема 

№82: (по плану 

педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №16: 
«Правила поведения 

в природе»  

1.Развитие речи 

Тема №31: «Творческое рассказывание «Как 

мальчик нашел щенка»   

2. Художественная литература 

Тема № 34: «Заучивание стихотворения А. 

Дуйсенбиева «Дети Земли» 

3. Казахский язык  

Тема№64: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№65: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты Тема № 65: «Звук и 

буква – Щ»   
6.Основы грамоты Тема № 66: «ЗАС – 

щетка» 

1. Основы 

математики 

Тема 31: «Логические 

задачи. 

Геометрические 

фигуры и тела». 

2. Конструирование 

Тема №16: 
«Голубь(бумага)». 

3. Естествознание 

Тема №32: «Кому 

нужен воздух?»  

1.Рисование  

Тема №33: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №33: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №32: (по плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №64: (по плану педагога) 

5 Музыка  

Тема №65: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №33: 
«Миру – мир!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 Группа предшкольной подготовки «Құлыншақ» 

на   МАЙ   месяц  2022 года 

сквозная тема: «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!» 

Цель: создание условий для воспитания патриотических чувств обучающихся. Знакомить дошкольников с историей нашей 

страны в годы Великой Отечественной Войны. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, 

готовность защищать ее в трудное время. 

Подте

ма 

Здоровье - 3  

Физическая культура 

– 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  

Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 

Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 

Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 

1 
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 (
 1

 н
е
д
е
л

я
) 

1.Физическая 

культура Тема №83: 
(по плану педагога) 

2.Физическая 

культура Тема №84: 

(по плану педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №32: 

«Пересказ рассказа Л. 

Толстого  «Лгун» 

2.Художественная 

литература Тема № 35: «В 

гости пальчики пришли».   

3. Казахский язык  

Тема№66: (по плану 

педагога) 

4. Основы грамоты Тема № 

67: «Звук и буква – Ф»   

5. Основы грамоты Тема № 

68: «ЗАС – филин» 

 

 1. Основы математики 

Тема №32: «Ориентировка во 

времени: времена года, 1 год – 12 

месяцев».  

  

1.Рисование  

Тема №34: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №34: (по плану педагога) 

3. Музыка  

Тема №66: (по плану педагога) 

4. Музыка  

Тема №67: (по плану педагога) 

 

 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Тема №18: 
«Военные 

профессии. 

Ветераны ВОВ». 

2.Самопознание 

Тема №34: 

«Любимая 

Родина!» 

  
Я
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1. Физическая 

культура Тема №85: 

(по плану педагога)  

2. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №17: «Вода – 

источник жизни» 

1. Художественная 

литература 

Тема № 36: «Муравьишка, 

хоть и мал, в сказку всех нас 

приглашал (по мотивам 

казахской сказки «Муравей»)» 

2. Казахский язык  

Тема№67: (по плану педагога) 

3. Основы грамоты Тема № 

69: «Буква -  ъ»   

4. Основы грамоты 

Тема № 70: «Алфавит» 

1. Конструирование 

Тема №17: «Самолёт 

(оригами)».  

 

 

  

1.Рисование  

Тема №35: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №35: (по плану педагога) 

3. Музыка  

Тема №68: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №35: «Как 

прекрасен этот 

мир!» 
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1..Физическая 

культура Тема №86: 
(по плану педагога) 

2.Физическая 

культура Тема №87: 
(по плану педагога) 

3. Физическая 

культура Тема №88: 
(по плану педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №33: «Составление 

рассказа по плану-схеме 

«Насекомые» 

2. Развитие речи 

Тема №34: Пересказ сказки В. 

Осеевой «Хорошее» 

3. Казахский язык  

Тема№68: (по плану 

педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№69: (по плану 

педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 71: «Виды 

предложений» 

6.Основы грамоты 

Тема № 72: «Итоговое 

занятие» 

1. Основы математики 

Тема №33: «Взвешивание. 

Проверка веса предметов с 

помощью примитивных весов». 

2. Естествознание 

Тема №33: «От кого 

прячется кузнечик?» 

 

 1.Рисование  

Тема №36: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №36: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №33: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №69: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №70: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №36: 

«Познаём себя 

(итоговый 

урок)» 
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1. Физическая 

культура Тема №89: 
(по плану педагога) 

2. Физическая 

культура Тема №90: 
(по плану педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №18: «КВН 

«Всезнайки» 

1.Развитие речи 

Тема №35: « Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картин» 

2. Казахский язык  

Тема№70: (по плану педагога) 

3. Казахский язык  

Тема№71: (по плану педагога) 

 

1. Основы математики 

Тема 34: «Повторение. Числа 

от1 до 10. Прямой и обратный 

счёт».  

2. Основы математики 

Тема №35: «Повторение. 

Множество.Отношения между 

конечным множеством и его 

частями». 

3.Конструирование 

Тема №18: «Мастерская 

игрушек (природный материал)».   

4. Естествознание 

Тема №34: «Кто живёт в 

водоёме?» 

5. Естествознание 

Тема№35: «Как цветёт 

тополь?» 

 

 

1. Аппликация  

Тема №34: (по плану педагога)  

2. Аппликация  

Тема №35: (по плану педагога)   

3. Музыка  

Тема №71: (по плану педагога) 

4. Музыка  

Тема №72: (по плану педагога) 
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1. Развитие речи Тема №36: 

Творческое рассказывание по 

теме «Лето – веселая пора»  

2. Казахский язык  

Тема№72: (по плану педагога) 

 

 1. Основы математики 

Тема №36: «Повторение. 

Решение простейших примеров и 

задач». 

2. Естествознание 

Тема№36: « Проект «Мы – 

юные исследователи».   

 

  

1. Аппликация  

Тема №36: (по плану педагога) 

 

  

ИТОГО 

К
о
л
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о
 

ч
а
с
о
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Физическая культура-  

90 часов 

Основы безопасного 

поведения-18 

Развитие рачи-36 часов 

Художественная 

литература-36 часов 

Основы грамоты – 72 

часа 

Казахский язык- 72 часа 

Основы математики – 36 

часов 

Естествознание –  

36 часов 

Конструирование – 

18 часов 

Рисование- 36 часов 

Аппликация-36 часов 

Лепка-36часов 

Музыка-72 часа 

Самопознание-36 

часов 

Ознакомление с 

окружающим 

миром-18 часов 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

 

«Қарлығаш» мектепалды даярлық тобы 

2021 жыл  Қыркүйек айы 

Өтпелі тақырып «БАЛАБАҚША» 

 

Мақсаты:Балалардың балабақша туралы түсініктерін қалыптастыру, балабақшаның екінші үйлері екендігін, балабақшадан білім алатындықтарын 

түсіндіру. 

Міндеттері: Балабақшада достарымен жақсы қарым-қатынаста болып, үлкендерді сыйлай білуге тәрбиелеу. 

Балабақша  туралы   алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін  ойын жағдаяттарын  ұйымдастыру. 

Балабақшадағы қызметкерлер туралы  түсініктерін дамыту: тәрбиеші, аспазшы, көмекші. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратлыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №1 

Аяқтың ішкі жағымен допты 

соғу 

 

Дене шынықтыру №2 

Доты беру. Допты қабылдау 

тоқтату 

   

 

 

 

 

Көркем әдебиет  №1 

«Білімің-бұлағың» 

(өлең) 

 

Сауат ашу №1 

Дыбыс және әріп 

 

      Орыс тілі №1 

« Мой любимый 

детский сад» 

 

 Жаратылыстану№1 

Бізді не қоршап тұр?» 

 

Сурет салу №1 

 «Мой детский сад» 

предметная.  

 

Мүсіндеу №1 

Тема: « Полетели 

бабочки в саду» 
 

 Музыка №1 

 «Біздің бала 

бақшамыз» 

 

  

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №1 

Заттар әлемі  
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Дене шынықтыру №3 

Тура, теріс тұрып адымдап, 

қол ұстасып жүру 

  

 

Дене шынықтыру №4 

Бір-бірінің артынан адымдап 

жүру 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері  №1 
Мен кіммін? Адам денесі 

 

Сөйлеуді дамыту№1 

«Күз. Сөз, тіл не үшін 

қажет?» 

Көркем әдебиет№2 

«Кішкентай бағбан» 

(әңгімелеу) 

 

Сауат ашу №2 

Дыбыс және әріп 

Сауат ашу №3 

«Дыбыстар. А 

дыбысымен және 

әрпімен таныстыру» 

 Орыс тілі №2 

 Кто работает  

детском саду? 

Математика негіздері №1  

          «Бір көп» 

 

Жаратылыстану №2 

  Маман иелері мен      

таныстыру  

 

Құрастыру№1 

Автобус 

Музыка №2 
«Достық» 

Музыка №3 
«Достық» 

Сурет салу №2 

«Знакомимся с 

поваром»  

Мүсіндеу№2 

 «Медсестра или 

доктор»  

Жапсыру №1 
«Кто нас вкусно кормит 

– ПОВАР!» 

 Өзін-өзі тану№1 
Тақырыбы: «Өзін-өзі 

тану» әлеміне саяхат. 
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Дене шынықтыру №5 

Түзу сызықпен ақырын 

шапшандықпен жүгіру 

  

Дене шынықтыру №6 

Тізені сәл бүгіп,баяу   

қарқынмен жүру(2-3) 

  

Дене шынықтыру №7  

Түзу сызықпен ақырын 

шапшандықпен жүгіру 

  

 

Сөйлеуді дамыту№2 

«Менің сүйікті 

ойыншығым» 

 

Көркем әдебиет№3 

«Менің 

ойыншықтарым» 

(өлеңді жаттау) 

Сауат ашу №4 

«Дыбыстар. А 

дыбысымен және 

әрпімен таныстыру» 

Сауат ашу №5 

Сөз. Дауысты және 

дауыссыз дыбыстар. 

 

Орыс тілі№3 

Моя любимая    

игрушка 

Математика негіздері №2 

 «Заттарды ортақ қасиеті 

бойынша топқа біріктіру» 

 

Жаратылыстану№3 

«Топтағы ойыншықтар» 

Сурет салу №3 

«До свидания лето 

Музыка №4 

«Қызықты ойындар 

мен ойыншықтар» 

Музыка №5 

«Қызықты ойындар 

мен ойыншықтар» 

 

Мүсіндеу №3 
 «Кот усатый»  

Жапсыру №2 

Тема:  «Кот усатый»  

 

Өзін-өзі тану№2 

 Отбасым- бақыт 

мекені. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №2 

Үйдегі және 

балабақшадағы 

қауіпсіздік 
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Дене шынықтыру№8 

Шығыршықтан  

Шығыршыққа екі аяқпен 

секіру,түзу және бүйірімен 

секіру 

  

Дене шынықтыру№9 

Көлбеу қойылған тақтай 

үстімен еңбектеп жүру 

 

  

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №2 

Қалай дұрыс тамақтану 

керек? 

 

 

Сөйлеуді дамыту№3 

«Қорыққанға қос 

көрінеді» (орыс халық 

ертегісі) 

 

Көркем әдебиет№4 
«Шаруа мен аю»   

(орыс халық ертегісі) 

Сауат ашу №6 

Сөз. «Дауысты және 

дауыссыз дыбыстар» 

Сауат ашу №7 

«Н» дыбысы мен 

әрпімен таныстыру 

    Орыс тілі №4 

  Волшебный 

сундучок 

 

 

Математика негіздері №3  

1саны және цифры 

2  саны және цифры 

 

Құрастыру №2 

Көңілді автобус 

 

Жаратылыстану №4 

Үлкеннің еңбегін бағалау  

 

Музыка №6 

«Жас дәуірдің 

түлегіміз» 

Музыка №7 

 «Жас дәуірдің 

түлегіміз» 

Сурет салу №4 

«Детский сад, мир 

вокруг» Портрет 

друга 

 

Мүсіндеу№4 

Тема: «Мой друг 

любит яблоко »  
 

Жапсыру №3 
Тема: «Мой друг» 

создаем портрет друга.  

  

Өзін-өзі тану№3 

Достаса 

білейік. 
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Дене шынықтыру№10 

 Жұптасып жүру 2-

3тізбекпен жасап жүру 

 

Дене шынықтыр№11 

 Бір біріне екі қолмен допты 

лақтыру 

 

Дене шынықтыру№12 

Батминтон қалақшасында 

қойылған допты құлатпай 

мәреге жеткізу 

Сөйлеуді дамыту№4 

Сөз, буын «Өрмекші, 

құмырсқа және 

қарлығаш» 

Көркем әдебиет№5 

Б.Соқпақбаев 

«Шынықсын денеміз» 

Сауат ашу №8 

«Н» дыбысы мен 

әрпімен таныстыру 

Сауат ашу №9 

А және Н дыбыстарын 

қайталау.  

Орыс тілі №5 

Правильное питание и 

витамины. 

Математика негіздері №4 

3саны және цифры.  

4саны және цифры. 

 

Жаратылыстану№5 

«Жеміс толы себет» 

 

Сурет салу №5 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Музыка №8 

«Біз өмірдің гүліміз» 

Музыка №9 

«Біз өмірдің гүліміз» 

Мүсіндеу №5 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

Жапсыру №4 

«Где спряталось наше 

здоровье?» 

Өзін-өзі тану№4 

Табиғат –денсаулық 

мекені! 

 

 Қоршаған ортамен 

танысу №3 

Су – тіршілік көзі 

   

 

                                                                                   

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» мектепалды даярлық тобы 

2021 жыл  Қазан айы 

Өтпелі тақырып «Қош келдің, Алтын күз!» 

Мақсаты:Балалардың күз мезгілі туралы білімдерін қалыптастыру, күз мезгілінің ерекшеліктерін үйрету; 

Міндеттері: Табиғатты   аялай білуге тәрбиелеу. 

Күз мезгілі туралы  алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін  ойын жағдаяттарын  ұйымдастыру. 

Ауа-райы жайлы түсініктерін дамыту.  
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру№13 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№14 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№15 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту№5 
«Міне, келді Алтын 

Күз!» 

Көркем әдебиет №6 

«Күз» І.Жансүгіров  

 

Сауат ашу №10 

«Ғ» дыбысы және 

әріпімен танысу 

 

Сауат ашу №11 

«Ғ» дыбысы және 

әріпімен танысу 

 

Орыс тілі №6 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері  №5                                    
5,6 сандары және цифрлары 

 

 

Жаратылыстану№6 

Күзгі ағаштар 

Сурет салу №6 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Мүсіндеу№6 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Жапсыру №5 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №10 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №11 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№5 

«Алтын күз аясында» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №4 

«Ауылдағы адам 

еңбегі» 
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Дене шынықтыру№16  

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыр№17 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №3 

Ас қорыту жүйесі. Асқазан  

 

 

Сөйлеуді дамыту №6 

Буындарға бөлу.Күшік 

пен мысық(ертегі) 

 

Көркем әдебиет №7 

Күзгі  көрініс 

(әңгімелеу) 

 

Сауат ашу №12 

«Р»дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Сауат ашу №13 

«Р»дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Орыс тілі №7 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері№6 

7, 8, 9 сандары және   

цифрлары 

 

Құрастыру №3 

Алтын дән 

 

Жаратылыстану №7 

Күзгі жапырақтар 

 

Сурет салу №7 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Мүсіндеу№7 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Жапсыру №6 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №12 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №13 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№6 

«Күз байлығы» 
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Дене шынықтыру№18 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№19 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №20 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту №7 
Су торғайы 

«ж»,«ш»дыбыстары 

 

Көркем әдебиет №8 

Көкек (ертегі) 

 

Сауат ашу №14 

«О»дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Сауат ашу №15 

«О»дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Орыс тілі №8 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері №7 

Заттарды өлшемі бойынша 

салыстыру  

 

Жаратылыстану №8 

Қыстайтын құстар әлемі 

Сурет салу №8 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Мүсіндеу№8 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Жапсыру №7 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №14 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №15 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№7 

«Дала құстары» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №5 

 «Нан дастарқанға 

қалай келеді?» 
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Дене шынықтыру№21 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №22 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №4 

Табиғат-тіршілік нәрі 

 

Сөйлеуді дамыту №8 

«Түлкі мен қоян» орыс 

халық ертегісі 

 

Көркем әдебиет №9 

Мақтақыз бен мысық 

(қазақ халық ертегісі) 

 

Сауат ашу №16 

«Қ» дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Сауат ашу №17 

«Қ» дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Орыс тілі №9 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

Математика негіздері №8 

Ұзындық. Шартты 

өлшеуішті пайдаланып 

заттарды ұзындығына қарай 

салыстыру. 

 

Жаратылыстану №9 

«Жабайы жануарлар қысқа 

қалай дайындалады?» 

 

Құрастыру №4 

Жануарлар әлемі 

 

 

Сурет салу №9 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Мүсіндеу№9 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Жапсыру №8 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №16 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №17 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№8 

«Жабайы жануарлар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» мектепалды даярлық тобы 

2021 жыл  Қараша айы 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

 

Мақсаты: Балаларға отбасы турал түсінік беру. Отбасындағы адамдарды тани білуге және өз атауларымен атауға үйрету . 

Отбасындағы жақын адамдарымен сыйластық қарым- қатынас орната білуге тәрбиелеу. Өзінің тұрғылықты жерін тану және мақтан 

ете білуге баулу 

Міндеттері: Отбасындағы жасы үлкен адамдары әрқашан сыйлау, оларға көмек көрсету. 

Елін, туған жерін сүюге және патриоттық сезімге тәрбиелеу. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру№23 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру№24 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру№25 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту№9 

«Менің отбасым» 

 

Көркем әдебиет №10 

Әдептілік әлемі (өлең 

оқу) Е.Өтетілеуұлы  

 

Сауат ашу №18 

«М» дыбысы және 

әрпімен танысу 

 

Сауат ашу №19 

«М» дыбысы және 

әрпімен танысу 

 

Орыс тілі №10 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері  

№9                                    
Дөңгелек. 

Шаршы.Тіктөртбұрыш. 

Үшбұрыш. 

 

 

Жаратылыстану№10 

Біздің жанұя 

Сурет салу №10 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу№10 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Жапсыру №9 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №18 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №19 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№9 

«Отбасым – бақыт 

мекенім» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №6 

«Көшедегі 

қауіпсіздік» 
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Дене шынықтыру№26  

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыр№27 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №5 

Мен үйдемін. Қауіпсіздік 

ережелері 

 

Сөйлеуді дамыту №10 

«Біз де ойнаймыз» 

ертегісі М.Төрежанов 

 

Көркем әдебиет №11 
«Бір уыс мақта» 

(әңгіме) Ы.Алтынсарин 

 

Сауат ашу №20 
Сөздерге дыбыстық 

талдау жасау 

 

Сауат ашу №21 

Өткен әріптерді 

қайталау. Буындарды 

оқу 

 

Орыс тілі №11 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика 

негіздері№10 

Дөңгелек және 

сопақша. 

 

Құрастыру №5 

Төбешіктер 

 

Жаратылыстану №11 

Көшедегі үйлер 

 

Сурет салу №11 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу№11 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Жапсыру №10 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №20 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №21 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№10 

«Өмір қауіпсіздігі» 
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Дене шынықтыру№28 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру№29 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №30 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Сөйлеуді дамыту №11 
Мамандықтың бәрі 

жақсы. «Кім немен 

ойнайды?» 

М.Хакімжанова 

 

Көркем әдебиет №12 

Мамандықтар әлемінде 

 

Сауат ашу №22 

«С»дыбысымен және 

әрпімен танысу 

 

Сауат ашу №23 

«С»дыбысымен және 

әрпімен танысу 

Орыс тілі №12 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері 

№11 
Шар, текше, цилиндр.  

 

Жаратылыстану №12 

Мамандықтар 

Сурет салу №12 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу№12 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Жапсыру №11 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №22 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №23 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№11 

«Мамандық – жетістік 

мерейі» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №7 
 «Ержүрек мамандық 

иелері» 
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Дене шынықтыру№31 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Дене шынықтыру №32 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №6 

Табиғаттағы қауіпсіздік 

ережелері 

 

Сөйлеуді дамыту №12 

«Л», «р» дыбыстары. 

«Ақсақ құлан» аңызы 

 

Көркем әдебиет №13 

Мысық, әтеш және 

түлкі (ертегі) 

 

Сауат ашу №24 

«Б» дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Сауат ашу №25 

«Б» дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Орыс тілі №13 

(Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

Математика негіздері 

№12 

Геометриялық пішіндер 

туралы өткенді 

пысықтау. 

 

Жаратылыстану №13 

«Қандай жануарларды 

білесің?» 

 

Құрастыру №6 

Күшіктер 

 

 

Сурет салу №13 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу№13 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Жапсыру №12 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №24 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Музыка №25 

(Пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№12 

«Үй жануарларының 

төлдері» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» мектепалды даярлық тобы 

2021 жыл  Желтоқсан айы 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларды Отанды сүюге, Қазақстан  Республикасының рәміздерін қастерлеуге, еліне, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін арттыру 

мақсатында олардың сөздік қорларын көбейтіп, танымдық қызығушылықтарын арттыру. 

Міндеттері: Отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, тіл мәдениетін қалыптастыру және дамыту. Отансүйгіштік, патриоттық тәрбие беру. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру№33 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№34 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту№13 

«Менің сүйікті қалам» 

  

Сауат ашу№26  

Дыбыстар әлемінде 

 

Сауат ашу №27  

Дыбыстармен 

ойнаймыз! 

 

 

Математика негіздері №13 

10 саны 

 

Жаратылыстану №14 

«Тұқымнан не өсіп 

шығады?» 

Мүсіндеу№14 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №26 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №27 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №13 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Өзін-өзі тану№13  

«Менің қалам» 

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру №8 

«Менің Отаным – 

Қазақстан!» 
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Дене шынықтыру№35 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№36 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №7 

Өзіңе және өзге адамдарға 

көмектес 

Сөйлеуді дамыту№14 
«Менің Отаным» 

 

Көркем әдебиет№14 

«Отан» (өлең) 

Ермек Өтетілеуұлы 

 

Сауат ашу №28 

«ң» дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Сауат ашу №29 

«ң» дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Орыс тілі №14 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Математика негіздері №14 
Үсті – асты. Ішінде – 

сыртында. Алдында – 

артында. Оң жақ – сол жақ. 

 

Құрастыру №7 

«Бәйтерек» 

 

Жаратылыстану №15 

«Терезе алдында не өсіп 

тұр?» 

Сурет салу №14 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№15 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №14 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №28 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №29 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№14 

«Тәуелсіздік – 

тұғырым» 
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 Дене шынықтыру№37 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№38 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

Орыс тілі №15 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Сауат ашу №30 

«Е»дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Көркем әдебиет №15 

«Тәуелсіз Қазақстан!» 

Оразақын Асқар 

 

Сөйлеуді дамыту №15 

«Мемлекеттік 

рәміздер» 

 

Математика негіздері №15 

Қағаз бетінде бағдарлау. 

 

Жапсыру №15 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №30 

(пән жетекшісінің 

жоспары  бойынша) 

 

Сурет  №15 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

Өзін-өзі тану№15 

«Менің 

рәміздерім – 

тәуелсіздіктің 

белгісі» 
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Дене шынықтыру№39 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№40 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №8 

Мен жүрек туралы не 

білемін? 

Сөйлеуді дамыту №16 

«Елорда – Нұр-

Сұлтан»» 

 

Көркем әдебиет №16 
«Суретші қыс» 

Өлең К.Нүсіпов 

 

Сауат ашу №31 

«Е»дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Сауат ашу №32 

«І»дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Орыс тілі №16 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері №16 
  Ауыр-жеңіл 

 

Жаратылыстану №16 

«Өсімдіктерге өсу үшін не 

қажет?» 

 

Құрастыру №8 

«Астана - Бәйтерек» 

Сурет салу №16 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№16 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №16 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №31 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №32 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№16 

«Тәуелсіз елдің 

ұланы» 
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Дене шынықтыру№41 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№42 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру№43 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

   

 

 

Сөйлеуді дамыту№17 

«Жаңа жыл келді!» 

 

Сауат ашу №33 

«І»дыбысымен және 

әріпімен танысу 

 

Сауат ашу №34 

Дыбыстық талдау 

 

Орыс тілі №17 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Көркем әдебиет№17 

«Жаңа жыл келді!» 

Сағи Жиенбаев 

Математика негіздері №17 

Заттарды салмағына қарай 

салыстыру 

 

Жаратылыстану №17 

«Табиғат бұрышындағы 

мекендеушілерді білесің бе?» 

Сурет салу №17 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №17 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №33 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №34 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№17 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Өзін-өзі тану№17 

«Жаңа жыл 

төрімізде» 

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру №9 

«Менің 

құқықтарым мен 

міндеттерім» 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» мектеп алды даярлық тобы 

2022 жыл   Қаңтар айы 

Өтпелі тақырып «Қыстың тамаша кезі» 

Мақсаты: Балалардың табиғат жайлы ұғымдарын тиянақтау, табиғатта болатын таңғажайып құбылыстарды бақылай білуге үйрету. Табиғатты сүюге, 

аялауға, оған қамқор бола білуге тәрбиелеу. 

Міндеттері: Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің міндетіміз екенін түсіндіру. 

Таза ауамен демалу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру№44 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

  

Көркем әдебиет №18 

«Жаңа жыл хикаялары» 

 

Орыс тілі №18 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Сауат ашу негіздері №35  

«Дыбыстық талдау» 

 

Жаратылыстану№18 

Шыршалар 

 

 

 

 

Сурет салу №18 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша)  

  

Музыка №35 

(пән жетекшісінің 

жоспары 

бойынша) 
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Дене шынықтыру№45 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№46 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №9 

«Сезім мүшелері» 

Сөйлеуді дамыту№18 

Сөйлем түрлері. «Қысқы 

ойындар» (әңгіме 

құрастыру) 

 Көркем әдебиет№19 

А.Асылбеков «Қыс» (өлең) 

 

Сауат ашу №36 

«Ә» дыбысымен әрпімен 

таныстыру 

 

Сауат ашу №37 

«Ә» дыбысымен әрпімен 

таныстыру 

Орыс тілі №19 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері №18 

«Бүтін және бөлік» 

 

Құрастыру №9 

Шырша бүрлерінен бұйым 

жасау 

 

Жаратылыстану№19 

«Қаңтарда қар көп 

жауады»  
 

Сурет салу №19 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№18 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

  

Жапсыру №18 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №36 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №37 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

Өзін-өзі тану№18 

«Қыс қызығы» 
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Дене шынықтыру№47 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№48 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру №49 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту№19 

«Н», «м» дыбыстары, 

«Қыс» А.Құнанбаев 

 Көркем әдебиет№20 

«Екі әтеш» (ертегі) 

 

Сауат ашу №38 

«Ө» дыбысымен әрпімен 

таныстыру 

Сауат ашу №39 

«Ө» дыбысымен әрпімен 

таныстыру 

Орыс тілі №20 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Математика негіздері №19 

«Артық, кем, тең.» 

 

Жаратылыстану№20  

«Құстар қайда қыстайды?» 

Сурет салу №20 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№19 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №19 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №38 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №39 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

бойынша) 

 

Өзін-өзі тану№19 

«Жыл құстары» 

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру№10 

«Қыста құстарға 

қамқор боламыз» 
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Дене шынықтыру№50 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№51 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №10 

 

«Мұрын. Тыныс алу және 

иіс сезу мүшелері» 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту№20 

«Жануарлар қайда 

тұрады?» 

 Көркем әдебиет№21 

«Жануарлардың қысқы 

тіршілігі» 

 

Сауат ашу №40 

«Ү» дыбысымен және 

әрпімен таныстыру 

 

Сауат ашу №41 

«Ү» дыбысымен және 

әрпімен таныстыру 

 

Орыс тілі №21 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

Математика негіздері №20  

«10 көлемінде тура және кері 

санау» 

Жаратылыстану №21 

«Аңдар қысқа қалай 

дайындалады?» 

 

Құрастыру №10 

«Орманға саяхат» 

 

Сурет салу №21 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша)  

 

Мүсіндеу№20 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша)  

 

 Жапсыру №20 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №40 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Музыка №41 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Өзін-өзі тану№20 

«Жануарлар қайда 

мекендейді?» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» мектеп алды даярлық тобы 

2022 жыл  Ақпан айы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

 

Мақсаты:  Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің мін   детіміз екенін түсіндіру. 

Табиғаттың әрбір бөлшегі азамат баласы үшін асқан  байлық, қайталанбас қазына екенін, денсаулықтың қорғаны   екенін ұғындыру. Табиғат аясында 

өзін мәдениетті ұстауға, қоршаған ортаны  ластамай сақтауға тәрбиелеу. 

 

Міндеттері: Балаларға табиғат, тіршілік, коршаған орта арасында байланыс жайлы  түсініктерін қалыптастыру, балаларға өлі және тірі табиғат жөнінде 

мағлұмат беру, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарауға, қадірлей білу және қамқорлық жасай білуге үйрету. Балалардың ойлау қабілеттерін дамыту. 

 

Тақырыпша Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №52 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№53 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру №54 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

Сөйлеуді дамыту№21 
«Табиғатты аялайық!» 

 

Көркем әдебиет№22 

«Мен көшедемін» 

 

Сауат ашу №42 

«Л әрпі мен дыбысы» 

 

Сауат ашу №43 

«Л әрпі мен дыбысы» 

 

Орыс тілі №22 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

 

Математика негіздері №21 

«Заттар тобын салыстыру 

және санау» 

 

Жаратылыстану№22 

«Тірі және өлі табиғат» 

Сурет салу №22 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№21 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №21 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №42 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №43 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

 

Өзін-өзі тану№21 

«Тірі және өлі 

табиғаттың 

айырмашылығы 

неде?» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№11 

Заттардың адам 

өміріндегі маңызы. 

Не неден жасалады? 
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Дене шынықтыру№55 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№56 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-

құлық негіздері №11 

Өкпе – тыныс алу 

мүшесі 

Сөйлеуді дамыту№22 
«Кеме» Е.Өтетілеуұлы 

 

Көркем әдебиет№23 

«Көңілді көліктер» 

 

Сауат ашу №44 

«т» дыбысы мен әрпімен 

таныстыру 

 

Сауат ашу №45 

«т» дыбысы мен әрпін 

қайталау 

 

Орыс тілі №23 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

Математика негіздері №22 

«Заттың бірнеше тең 

бөліктері» 

 

Құрастыру №11 

«Әдемі ұшақтар» 

 

Жаратылыстану№23 

«Көлік түрлері» 

Сурет салу №23 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№22 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №22 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №44 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №45 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

 

Өзін-өзі тану№22 

«Біздің көшедегі 

көліктер» 
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Дене шынықтыру №57 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру №58 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру №59 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Сөйлеуді дамыту№23 
«Электрлік көмекшілер» 

 

Көркем әдебиет№24 

«Бала – біздің болашақ» 

(өлең)Қ.Аманжолов 

 

Сауат ашу №46 

«у» дыбысымен және 

әрпімен таныстыру 

 

Сауат ашу №47 

«у» дыбысымен және 

әрпін қайталау 

 

Орыс тілі №24 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Математика негіздері №23 
 «Қарапайым мысалдарды 

және есептерді шығару» 

 

Жаратылыстану №24 

«Тұрмыстық заттар» 

 

Сурет салу №24 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№23 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №23 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №46 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №47 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

 

 

Өзін-өзі тану№23 

«Электроника 

әлеміне саяхат»  

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№12 

«Тұрмыстық 

техника, оның 

қажеттілігі» 
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Дене шынықтыру№60 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Дене шынықтыру№61 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-

құлық негіздері №12 

«Бүйрек»  

Сөйлеуді дамыту№24 
«Жиһаз не үшін керек? 

Ыдыс.» 

 

Көркем әдебиет№25 

«Үй жиһаздары, менің 

төсегім» 

 

Сауат ашу №48 

«ш» дыбысымен және 

әрпімен таныстыру 

 

Сауат ашу №49 

«ш» дыбысымен және 

әрпін қайталау 

 

Орыс тілі №25 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Математика негіздері №24 

«Шартты өлшем» 

 

Құрастыру №12 

«Желкенді қайық» 

 

Жаратылыстану №25  

«Ыдыстар әлемі» 

 

Сурет салу №25 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Мүсіндеу№24 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Жапсыру №24 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №48 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Музыка №49 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

 

Өзін-өзі тану№24 

«Бөлме жиһаздары 

және күтімі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» мектеп алды даярлық тобы 

2022 жыл  Наурыз айы 

Өтпелі тақырып «Халық өнердің қайнар көзі» 

 

Мақсаты: Балаларға қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындыра отырып, баланың бойына адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру, халық өнегесін үйрету. Қазақстан Республикасында тұратын қазақ және басқа халықтардың мәдениетіне, салт-дәстүрлеріне тәрбиелеуге, 

адамдарға мейірімді және сыйластық қатынасты қалыптастыру. Ұлттық ойынды насихаттай отырып, нағыз қазақ баласының бойындағы   қасиеттерін 

сынып оқушыларының бойына сіңіру. Әр түрлі жағдайлардан шыға білу, тапқырлық,  ептілік,  мергенділік  пен  шапшаңдылық қабілеттерін дамыту.  

Ұлттық ойындарды ойната отырып, ата – салтын ардақтауға, салауаттылыққа тәрбиелеу. 

Міндеттері:     Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс атай білуге, тілдерін тақпақтар арқылы жетілдіру.  Ойлау,есте сақтау, қабылдау қабілеттерін 

дамыту. Адамгершілікке,тазалыққа,үлкенді сыйлауға,кішіге қамқоршы болуға,бір-біріне көмектесуге тәрбиелеу.Спорттық ойындармен бірге ұлттық 

ойындарды салауатты өмір салтында қолдана білу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №62 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№63 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №64 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту№25 
«Менің анам» 

 

Көркем әдебиет№26 

«Әже» Ә.Қайранов 

 

Сауат ашу №50 

«Д әрпі мен дыбысы» 

 

Сауат ашу №51 

«Д әрпі мен дыбысы» 

(қайталау) 

 

Орыс тілі №26 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

 

Математика негіздері №25 

«Ұзын-қысқа, биік-аласа, 

кең-тар, қалың-жұқа. Тең 

заттар» 

 

Жаратылыстану№26 

«Әжем үйінде қонақта» 

Сурет салу №26 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№25 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №25 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №50 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №51 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

Өзін-өзі тану№25 

«Анамның аялы 

алақаны» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№13 

Заттардың адам 

өміріндегі маңызы. Не 

неден жасалады? 
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Дене шынықтыру №65 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Дене шынықтыру №66 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №13 

«Тіл» 

Сөйлеуді дамыту№26 
«Ертегілер еліне 

саяхат» 

 

Көркем әдебиет№27 

«Үш қыз» (татар халық 

ертегісі) 

 

Сауат ашу №52 

«ы» дыбысы мен 

әрпімен таныстыру 

 

Сауат ашу №53 

«ы» дыбысы мен әрпін 

қайталау 

 

Орыс тілі №27 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

Құрастыру №13 

«Сыйлықтық тізбелер: 

моншақ пен білезік» 

Жаратылыстану №27 

«Шұбар тауық» 

Музыка №52 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Мүсіндеу № 26 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сурет салу №27 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Өзін-өзі тану№26 

«Ертегілер әлемінде» 
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Дене шынықтыру №67 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №68 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №69 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту№27 

«Наурыз – көктем 

мерекесі» 

 

Көркем әдебиет№28 

«Әз Наурызым, 

армысың!» (өлең) 

О.Асқар 

 

Сауат ашу №54 

«к» дыбысымен және 

әрпімен таныстыру 

 

Сауат ашу №55 

«к» дыбысымен және 

әрпін қайталау 

 

Орыс тілі №28 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

Математика негіздері №26 

 «Геометриялық пішіндегі 

заттар» 

 

Жаратылыстану №28 

«Алақай, көктем келді!» 

 

Сурет салу №28 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№27 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №26 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №53 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №54 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

 

 

Өзін-өзі тану№27 

«Наурыз келді – құт 

келді»  

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№14 

«Менің елімнің салт-

дәстүрі» 
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Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №14 

«Дәрумендер» 

Сауат ашу №56 

Сөздерге дыбыстық 

талдау жасау 

 

Құрастыру №14 

 «Ою-өрнектер» 

Жаратылыстану №29 

«Көктем белгілері» 

 

Музыка №55 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№28 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 
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Дене шынықтыру №70 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№71 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №72 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту№28 

«Көктемгі қызықтар» 

 

Көркем әдебиет№29 

«Арыстан мен тышқан» 

 

Сауат ашу №57 

«Ұ әрпі мен дыбысы» 

 

Сауат ашу №58 

«Ұ әрпі мен дыбысы» 

(қайталау) 

 

Орыс тілі №29 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

 

Математика негіздері №27 

«Геометриялық пішіндегі 

заттар» 

 

Жаратылыстану№30 

«Көктемгі табиғаттың 

өзгеруі» 

Сурет салу №29 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№29 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №27 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №56 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №57 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

Өзін-өзі тану№28 

«Көңілді көктем» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№15 

Жыл мезгілдері: қыс, 

көктем. Белгілері  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» мектепалды даярлық тобы 

2022 жыл  Сәуір айы 

Өтпелі тақырып «Табиғаттың гүлденуі» 

 

Мақсаты: қарапайым еңбек дағдыларына, еңбек сүйгіштікке, еңбек адамдарына құрмет сезімдерін тәрбиелеуге, адамның қолымен жасалғанның 

барлығына ұқыпты қарауға; балалардың сөйлеуін, зейінін, қиялын дамытуға; мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін және 

ойлауын қалыптастыруға ықпал етеді. балаларға еңбек, еңбексүйгіштік туралы түсінік беру. еңбек ету дағдыларын дамыту. Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №73 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№74 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №75 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

Сөйлеуді дамыту№29 
«Табиғат оянды» 

 

Көркем әдебиет№30 

«Құстар – біздің досымыз» 

 

Сауат ашу №59 

«Л әрпі мен дыбысы» 

 

Сауат ашу №60 

«Л әрпі мен дыбысы» 

 

Орыс тілі №30 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

 

 

Математика негіздері 

№28 

«Не неге ұқсайды?» 

 

Жаратылыстану№31 

«Тірі және өлі табиғат» 

Сурет салу №30 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№30 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №28 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №58 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №59 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

 

Өзін-өзі тану№29 

«Тірі және өлі 

табиғаттың 

айырмашылығы 

неде?» 

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру№16 

Біздің табиғаттағы 

достарымыз 
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Дене шынықтыру№76 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№77 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №15 

Судың денсаулыққа 

пайдасы 

Сөйлеуді дамыту№30 
«Ғарышқа ұшу». «ю» әрпі 

 

Көркем әдебиет№31 

«Мен ғарышкер боламын» 

(өлең) Ж.Смақов 

 

Сауат ашу №61 

«т» дыбысы мен әрпімен 

таныстыру 

 

Сауат ашу №62 

«т» дыбысы мен әрпін 

қайталау 

 

Орыс тілі №31 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

 

Математика негіздері 

№29 

«Кім қайда тұрады?» 

 

Құрастыру №15 

«Ұшақ» 

 

Жаратылыстану№32 

«Біз жас зерттеушіміз» 

Сурет салу №31 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№31 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №29 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №60 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №61 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

 

Өзін-өзі тану№30 

«Ғарыш әлемі» 
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Дене шынықтыру №78 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №79 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №80 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту№31 

«Ормандағы серуен» 

 

Көркем әдебиет№32 

«Айналамыздағы 

өсімдіктер»  

 

Сауат ашу №63 

«у» дыбысымен және 

әрпімен таныстыру 

 

Сауат ашу №64 

«у» дыбысымен және әрпін 

қайталау 

 

Орыс тілі №32 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Математика негіздері 

№30 
 «Қағаз бетінде 

бағдарлау» 

 

Жаратылыстану №33 

«Қандай өсімдіктердің 

емдік қасиеті бар?» 

 

Сурет салу №32 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№32 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №30 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №62 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №63 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

 

 

Өзін-өзі тану№31 

«Өсімдіктер қайда 

өседі?»  

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру№17 

«Қазақстанда 

өсетін өсімдіктер» 
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Дене шынықтыру№81 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№82 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №16 

Байланыс құралдары  

Сөйлеуді дамыту№32 
«Біздің Отанымыз - 

Қазақстан» 

 

Көркем әдебиет№33 

«Тілегіміз бейбіт күн» 

(өлең) С.Оспанов 

 

Сауат ашу №65 

«ш» дыбысымен және 

әрпімен таныстыру 

 

Сауат ашу №66 

«ш» дыбысымен және әрпін 

қайталау 

 

Орыс тілі №33 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Математика негіздері 

№31 

«Жыл мезгілдері» 

 

Құрастыру №16 

«Менің Отаным» 

ұжымдық жұмыс 

 

Жаратылыстану №34  

«Қызыл кітапқа қандай 

жануарлар мен өсімдіктер 

енген?» 

 

Сурет салу №33 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№33 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №31 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №64 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №65 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

 

Өзін-өзі тану№32 

«Достық бірлікте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» мектепалды даярлық тобы 

2022 жыл  Мамыр айы 

Өтпелі тақырып «ӘРҚАШАН КҮН СӨНБЕСІН» 

 

Мақсаты: Балалардың бойында адамгершілік қасиеттерді: жақын адамдарына сүйіспеншілікті, оларға қамқорлық жасауға ынтасын, өзінің туған  

қаласына, өз еліне құштарлық сезімді, оның тарихына қызығушылықты тәрбиелеу. Балаларға Ұлы Отан соғысының мазмұнын әңгімелеп, осы соғыста 

ерлік көрсеткен батырлардың ерліктерін, жыл сайын жеңіс күнің мерейлі мерекесін бүкіл халық тойлап отыратынын айтып, жеңіс салтанатын көре 

алмай кеткен боздақтардың, бүгінде саны азайып қалған майдангердің рухына бас ие отырып, балаларды отанды қорғауға, Ұлы Отан соғысының 

батырларының ерлік істеріне тағзым етуге, батыл да ержүрек болуға үйрету. Елін, жерін жаудан қорғай білуге, елінің патриоты болуға тәрбиелеу 

Міндеттері:  Бір — біріне деген достық қарым — қатынасын нығайтып көмек көрсетуге шақыру. Елін — жерін сүюге құрметтей білуге тәрбиелеу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №83 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№84 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Көркем әдебиет№34 

«Жеңіс күні» (өлең) 

Қ.Жұмағалиев 

 

Сауат ашу №67 

«Л әрпі мен дыбысы» 

 

 

Орыс тілі №34 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

 

Математика негіздері 

№32 

«Тәулік бөліктері, оқиға 

тізбегі» 

 

Жаратылыстану№35 

«Табиғатқа қамқор бол» 

Сурет салу №34 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№34 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №32 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №66 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №67 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру№18 

«Әскери 

мамандықтар» 
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Дене шынықтыру№85 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №17 

Күн, ауа және су – біздің 

достарымыз 

Көркем әдебиет№35 

«Бала – біздің болашақ» 

(өлең) Қ.Аманжолов 

 

Сауат ашу №68 

«т» дыбысы мен әрпімен 

таныстыру 

 

Орыс тілі №35 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

 

 

Құрастыру №17 

«Менің Астанам» ұжымдық 

жұмыс 

 

Жаратылыстану№36 

«Пайдалы қазбалар 

дегеніміз не?» 

Сурет салу №35 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№35 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №68 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 
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Дене шынықтыру №86 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №87 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру №88 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту№33 
«Суда не өмір сүреді?» 

 

Көркем әдебиет№36 

«Жәндіктер әлемінде»  

 

Сауат ашу №69 

«у» дыбысымен және 

әрпімен таныстыру 

 

Сауат ашу №70 

«у» дыбысымен және 

әрпін қайталау 

 

Орыс тілі №36 

(пән жетекшісінің 

жоспары бойынша) 

 

 

Математика негіздері 

№33 

 «Өлшеу» 

 

Математика негіздері 

№34 

«Апта күндері» 

 

Сурет салу №36 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Мүсіндеу№36 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №33 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №69 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №70 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша 

 

 

Өзін-өзі тану№33 

«Жәндіктер әлемінде» 

 

Өзін-өзі тану№34 

«Жәндіктер біздің 

көңілді достарымыз» 
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Дене шынықтыру№89 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Дене шынықтыру№90 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №18 

Пайдалы кеңестер мен 

жағымсыз әдеттер  

Сөйлеуді дамыту№34 
«Н», «ң» дыбыстары. 

«Асфальттағы суреттер» 

М.Әлімбаев 

 

Сөйлеуді дамыту №35 

«Жаздың кезі көңілді» 

шығармашылық әңгіме 

құрау 

 

Сауат ашу №71 

Сәлем, жаз! ь әрпі 

 

Сауат ашу №72 

Алақай, каникул! ъ әрпі 

 

 

 

Математика негіздері 

№35 

«Таразы» 

 

Құрастыру №18 

«Аққу» 

 

 

 

Жапсыру №34 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Жапсыру №35 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №71 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Музыка №72 

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

 

Өзін-өзі тану№35 

«Сәлем, жайдары 

жаз!» 
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 Сөйлеуді дамыту №36 

«Жаз» суреті бойынша 

әңгіме құрастыру 

Математика негіздері №36 

Бекіту  

 

Жапсыру №36  

(пән жетекшісінің жоспары 

бойынша) 

 

Өзін-өзі тану№36 

«Жазға қонаққа 

барамыз» 

 

 



                                                                                     ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Группа предшкольной подготовки 

на  АПРЕЛЬ  месяц  2022 года 

сквозная тема: «РАСЦВЕТАНИЕ ПРИРОДЫ» 
Цель: Формировать экологическую культуру, привлекать к опытнической работе дошкольников; воспитывать в ребёнке трудолюбие, 

сознательное отношение к учению, стремление к созидательной деятельности. 

Под

тем

а 

Здоровье - 3  

Физическая культура 

– 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  

Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 

Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 

Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 

1 

П
ер
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ы
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в
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н
и

е 
  
 п

т
и

ц
ы
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я
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1.Физическая 

культура Тема 

№73: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№74: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№75: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №28: пересказ сказки 

В. Бианки «Лис и мышонок» 

2.Художественная литература 

Тема № 31: «Чтение У. Турманжанова 

«Хромой скворец»  

3. Казахский язык  Тема№58: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  Тема№59: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 59: «Звук и буква 

– Ю» 

6.Основы грамоты Тема № 60: «ЗАС – юла, 

утюг» 

 1. Основы 

математики 

Тема №28: «Решение 

простейших примеров 

и задач. Сравнение 

предметов по весу».  

2. Естествознание 
Тема№29: «Когда 

кричит петух?» 

1.Рисование  

Тема №30: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №30: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №29: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №58: (по плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №59: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Тема №16: 
«Правила 

движения 

пешеходов» 

2.Самопознание 

Тема №30: «Я - 

помощник» 
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1. Физическая 

культура Тема 

№76: (по плану 

педагога)  

2. Физическая 

культура Тема 

№77: (по плану 

педагога)  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №15: «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

1.Развитие речи Тема №29: Творческое 

рассказывание на тему «Космос» 

2. Художественная литература 

Тема № 32: «Одну простую сказку хотим мы 

показать...(Инсценированние  казахской сказки 

«Как заяц лису перехитрил?»).» 

3. Казахский язык  Тема№60: (по плану 

педагога) 

4.Казахский язык  Тема№61: (по плану 

педагога) 

5. Основы грамоты Тема № 61: «Звук и буква 

– Ц»  

6.Основы грамоты 

Тема № 62: «ЗАС – цапля» 

1. Основы 

математики 

Тема №29: 

«Сравнение чисел от 1 

до 10. «Равно» и 

«неравно». 

2. Конструирование 

Тема №15: «Ракета 

(конусы, цилиндры из 

бумаги)»  

3. Естествознание 

Тема№30: «Как 

подружиться 

с природой?»  

1.Рисование  

Тема №31: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №31: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №30: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №60: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №61: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №31: «Мы 

казахстанцы». 

М
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1..Физическая 

культура Тема 

№78: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№79: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№80: (по плану 

педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №30: «Составление описателбного 

рассказа об одежде».  

2. Художественная литература 

Тема № 33: «Чтение рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

3. Казахский язык  

Тема№62: (по плану педагога)  

4.Казахский язык  

Тема№63: (по плану педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 63: «Звук и буква – Ч»  

6.Основы грамоты 

Тема № 64: «ЗАС – чашка»  

1. Основы 

математики 

Тема №30: «Предмет 

и его части. 

Сравнение целого и 

части». 

2. Естествознание 

Тема №31: «Какие 

растения 

лечат?» 

 

 1.Рисование  

Тема №32: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №32: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №31: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №62: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №63: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №17: 

«Человек – чать 

природы.»  

2.Самопознание 

Тема №32: 

«Учимся беречь 

природу» 
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1. Физическая 

культура Тема 

№81: (по плану 

педагога) 

2. Физическая 

культура Тема 

№82: (по плану 

педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №16: 
«Правила поведения 

в природе»  

1.Развитие речи 

Тема №31: «Творческое рассказывание «Как 

мальчик нашел щенка»   

2. Художественная литература 

Тема № 34: «Заучивание стихотворения А. 

Дуйсенбиева «Дети Земли» 

3. Казахский язык  

Тема№64: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№65: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты Тема № 65: «Звук и 

буква – Щ»   
6.Основы грамоты Тема № 66: «ЗАС – 

щетка» 

1. Основы 

математики 

Тема 31: «Логические 

задачи. 

Геометрические 

фигуры и тела». 

2. Конструирование 

Тема №16: 
«Голубь(бумага)». 

3. Естествознание 

Тема №32: «Кому 

нужен воздух?»  

1.Рисование  

Тема №33: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №33: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №32: (по плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №64: (по плану педагога) 

5 Музыка  

Тема №65: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №33: 
«Миру – мир!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Класс предшкольной подготовки   

на  ДЕКАБРЬ  месяц  2021 года 

сквозная тема: «МОЙ  КАЗАХСТАН  » 
Цель: Всесторонне ознакомить дошкольников с государственными символами, традициями, обычаями и национальными играми казахского народа. 

Осознание себя как гражданина своего государства, осознание своей роли в жизни государства, чувство любви к Родине. Уважение государственных 

символов и традиций, знание государственной символики и традиций народа, желание соблюдать традиции казахского народа. Ценностное отношение 

к истории казахского народа. 

Подтема Здоровье - 3  
Физическая культура – 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -

1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 1 
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1.Физическая культура 

Тема №33: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №34: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №13: 

«Мой любимый город Алматы» 

Цель: Расширить знания детей о 

родном городе. Привитие любви 

к родному городу, краю. 

Развитие речи, слуха, памяти 

через беседу. 
2.Художественная литература 

Тема №14: «Чтение казахской 

народной сказки «Жадный бай и 

Алдар Косе»  

3. Казахский язык  Тема№26: 
(по плану педагога) 

4. Казахский язык  Тема№27: 
(по плану педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 27: 
«Звук и буква-Л».  

 

 1. Основы 

математики 

Тема №13: «Число и 

цифра 0». 

2. Естествознание 

Тема№13: «Кто 

живёт в нашем 

краю?» 

1. Лепка 

Тема №14: (по плану педагога) 

2. Аппликация  

Тема №13: (по плану педагога) 

3. Музыка  

Тема №26: (по плану педагога) 

4. Музыка  

Тема №27: (по плану педагога) 

 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №8: «Мой 

любимый город 

Алматы» 
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1. Физическая культура 

Тема №35: (по плану 

педагога)  

2. Физическая культура 

Тема №36: (по плану 

педагога)  

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №7: «Органы 

чувств» 

1.Развитие речи Тема №14: 
«Пересказ рассказа М. 

Турежанова «Я его простил». 

2. Художественная литература 

Тема № 15: «Чтение 

стихотворения Ж.Жабаева 

«Казахстан» 

3. Казахский язык  Тема№28: 
(по плану педагога) 

4.Казахский язык  Тема№29: 
(по плану педагога) 

5. Основы грамоты Тема № 28: 

« ЗАС – «Лиса».  

  6.Основы грамоты Тема № 

29: «Звук и буква – Н».  

1. Основы 

математики 

Тема №14: 

«Множество. Знаки 

"=", "=".   

2. Конструирование 

Тема №7: 

«Многоэтажный дом 

(строительный 

материал)». 

3. Естествознание 

Тема№14: «Кто 

живёт в уголке 

природы?»  

1.Рисование  

Тема №14: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №15: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №14: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №28: (по плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №29: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №14: 

«Учимся 

уважать».  

Н
ез

а
в

и
се

м
ы

й
 м

о
й

 

К
а
за

х
ст

а
н

. 

 (
3
 н

ед
ел

я
) 

1..Физическая культура 

Тема №37: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №38: (по плану 

педагога) 

 1.Развитие речи 

Тема №15: «Моя Родина – Мой 

Казахстан!» 

2. Казахский язык  

Тема№30: (по плану педагога)  

3. Основы грамоты 

Тема № 30: «ЗАС – «Луна» 

1. Основы 

математики 

Тема №15: 

«Сложение. Знак "+". 

2. Естествознание 

Тема №15: «Кто 

живёт в аквариуме?» 

 1.Рисование  

Тема №15: (по плану педагога) 

2. Аппликация  

Тема №15: (по плану педагога) 

3. Музыка  

Тема №30: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №15: 

«Секреты 

счастья» 
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1. Физическая культура 

Тема №39: (по плану 

педагога) 

2. Физическая культура 

Тема №40: (по плану 

педагога) 

3. Основы безопасного 

поведения 

Тема №8: «Органы 

пищеварения» 

1.Развитие речи 

Тема №16:  «Здравствуй, гостья 

Зима» 

2. Художественная литература 

Тема № 16: «Заучивание 

стихотворения К. Идрисова 

«Мой край» 

3. Казахский язык  

Тема№31: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№32: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 31: «Звук и буква – К».  

6.Основы грамоты 

Тема № 32: « ЗАС – «Кит»  

1. Основы 

математики 

Тема 16:«Вычитание. 

Знак "-". 

2. Конструирование 

Тема №8: 

«Новогодние 

украшения(бумага)».   

3. Естествознание 

Тема №16: «Кто 

живёт на страницах 

Красной книги?» 

 

1.Рисование  

Тема №16: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №16: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №16: (по плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №31: (по плану педагога) 

5 Музыка  

Тема №32: (по плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №16: 

«Здравствуйте» 
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1.Физическая культура 

Тема №41: (по плану 

педагога) 

2.Физическая культура 

Тема №42: (по плану 

педагога) 

3. Физическая культура 

Тема №43: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №17: 

«Лексическая тема «Новый год». 

2.Художественная литература 

Тема № 17: Театрализованная 

игра «Там, на неведомых 

дорожках»  (по сказочным 

образам). 

3. Казахский язык  Тема№33: 
(по плану педагога) 

4. Казахский язык  Тема№34: 
(по плану педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 33: 
«Звук и буква – Т».   

6.Основы грамоты Тема № 34: 
«ЗАС – «Тигр». 

 1. Основы 

математики 

Тема №17: « Число и 

цифра 6. Образование 

числа 6».   

2. Естествознание 
Тема№17: «О чём 

поёт вьюга?»  

1.Рисование  

Тема №17: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №17: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №17: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №33: (по плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №34: (по плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №9: 
«Государственные 

символы РК» 

2.Самопознание 

Тема №17: 

«Учимся 

общению» 

 

 

 

 
 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 Группа предшкольной подготовки  

на   МАЙ   месяц  2022 года 

сквозная тема: «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!» 

Цель: создание условий для воспитания патриотических чувств обучающихся. Знакомить дошкольников с историей нашей страны в годы 

Великой Отечественной Войны. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, готовность защищать ее в 

трудное время. 

Подте

ма 

Здоровье - 3  
Физическая 

культура – 2,5 

Основы 

безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. миром- 0,5 

Самопознание - 1 

Н
а
 с

т
р

а
ж

е 
м

и
р

а
! 

(А
р

м
и

я
 Р

К
, 

в
ет

ер
а
н

ы
 В

О
В

) 

 (
 1

 н
ед

ел
я

) 

1.Физическая 

культура Тема 

№83: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№84: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №32: 

«Пересказ рассказа Л. Толстого  

«Лгун» 

2.Художественная литература 

Тема № 35: «В гости пальчики 

пришли».   
3. Казахский язык  Тема№66: 
(по плану педагога) 

4. Основы грамоты Тема № 

67: «Звук и буква – Ф»   
5. Основы грамоты Тема № 

68: «ЗАС – филин» 

 

 1. Основы 

математики 

Тема №32: 
«Ориентировка во 

времени: времена года, 

1 год – 12 месяцев».  

  

1.Рисование  

Тема №34: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №34: (по плану 

педагога) 

3. Музыка  

Тема №66: (по плану 

педагога) 

4. Музыка  

Тема №67: (по плану 

педагога) 

 

 

1.Ознакомление с окружающим 

миром  

Тема №18: «Военные профессии. 

Ветераны ВОВ». 

2.Самопознание 

Тема №34: «Любимая Родина!» 



  
Я

 и
 о

к
р

у
ж

а
ю

щ
а
я

 с
р

ед
а
. 

 (
2
 н

ед
ел

я
) 

1. Физическая 

культура Тема 

№85: (по плану 

педагога)  

2. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №17: 

«Вода – 

источник 

жизни» 

1. Художественная 

литература 

Тема № 36: «Муравьишка, хоть 

и мал, в сказку всех нас 

приглашал (по мотивам 

казахской сказки «Муравей»)» 

2. Казахский язык  Тема№67: 
(по плану педагога) 

3. Основы грамоты Тема № 

69: «Буква -  ъ»   
4. Основы грамоты 

Тема № 70: «Алфавит» 

1. Конструирование 

Тема №17: «Самолёт 

(оригами)».  

 

 

  

1.Рисование  

Тема №35: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №35: (по плану 

педагога) 

3. Музыка  

Тема №68: (по плану 

педагога) 

1.Самопознание 

Тема №35: «Как прекрасен этот мир!» 
Н

а
се

к
о
м

ы
е,

 з
ем

н
о
в

о
д
н

ы
е.

 

(3
 н

ед
ел

я
) 

1..Физическая 

культура Тема 

№86: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№87: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№88: (по плану 

педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №33: «Составление 

рассказа по плану-схеме 

«Насекомые» 

2. Развитие речи 

Тема №34: Пересказ сказки В. 

Осеевой «Хорошее» 

3. Казахский язык  

Тема№68: (по плану педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№69: (по плану педагога)  
5. Основы грамоты 

Тема № 71: «Виды 

предложений» 

6.Основы грамоты 

Тема № 72: «Итоговое занятие» 

1. Основы 

математики 

Тема №33: 
«Взвешивание. 

Проверка веса 

предметов с помощью 

примитивных весов». 

2. Естествознание 

Тема №33: «От кого 

прячется кузнечик?» 

 

 1.Рисование  

Тема №36: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №36: (по плану 

педагога) 

3.Аппликация  

Тема №33: (по плану 

педагога) 

4.Музыка  

Тема №69: (по плану 

педагога)  

5 Музыка  

Тема №70: (по плану 

педагога) 

1.Самопознание 

Тема №36: «Познаём себя (итоговый 

урок)» 

  
  



З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о
 к

р
а
сн

о
е!

 

(4
 н

ед
ел

я
) 

1. Физическая 

культура Тема 

№89: (по плану 

педагога) 

2. Физическая 

культура Тема 

№90: (по плану 

педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №18: 
«КВН 

«Всезнайки» 

1.Развитие речи 

Тема №35: « Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картин» 

2. Казахский язык  

Тема№70: (по плану педагога) 

3. Казахский язык  

Тема№71: (по плану педагога) 

 

1. Основы 

математики 

Тема 34: «Повторение. 

Числа от1 до 10. 

Прямой и обратный 

счёт».  

2. Основы 

математики 

Тема №35: 

«Повторение. 

Множество.Отношения 

между конечным 

множеством и его 

частями». 

3.Конструирование 

Тема №18: 
«Мастерская игрушек 

(природный 

материал)».   

4. Естествознание 

Тема №34: «Кто живёт 

в 

водоёме?» 

5. Естествознание 

Тема№35: «Как цветёт 

тополь?» 

 

 

1. Аппликация  

Тема №34: (по плану 

педагога)  
2. Аппликация  

Тема №35: (по плану 

педагога)   
3. Музыка  

Тема №71: (по плану 

педагога) 

4. Музыка  

Тема №72: (по плану 

педагога) 

 

 

 

  



З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о
 к

р
а
сн

о
е!

 

(5
 н

ед
ел

я
) 

 

  

1. Развитие речи Тема №36: 

Творческое рассказывание по 

теме «Лето – веселая пора»  

2. Казахский язык  

Тема№72: (по плану педагога) 

 

 1. Основы 

математики 

Тема №36: 

«Повторение. Решение 

простейших примеров 

и задач». 

2. Естествознание 

Тема№36: « Проект 

«Мы – 

юные исследователи».   

 

  

1. Аппликация  

Тема №36: (по плану 

педагога) 

 

  

ИТОГО 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Физическая 

культура-  

90 часов 

Основы 

безопасного 

поведения-18 

Развитие рачи-36 часов 

Художественная литература-

36 часов 

Основы грамоты – 72 часа 

Казахский язык- 72 часа 

Основы математики – 

36 часов 

Естествознание –  

36 часов 

Конструирование – 

18 часов 

Рисование- 36 часов 

Аппликация-36 часов 

Лепка-36часов 

Музыка-72 часа 

Самопознание-36 часов 

Ознакомление с окружающим 

миром-18 часов 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Старшая группа «Акку» 

на    НОЯБРЬ   месяц 2021 года 

сквозная тема: «МОЯ СЕМЬЯ» 

Цель: формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. Прививать потребность 

радовать своих близких добрыми делами и заботливым отношением к ним; помогать ребенку в осознании себя как полноправного, любимого члена семьи. 

Воспитывать интерес к истории своей семьи. 

По

дте

ма 

Здоровье - 3  

Физическая культура 

– 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  

Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 

Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 

Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 1 

 

Я
 и

 м
о
я

 с
е
м

ь
я

. 

( 
1
 н

е
д
е
л

я
) 

1.Физическая 

культура Тема №23: 
(по плану педагога) 

2.Физическая 

культура Тема №24: 

(по плану педагога) 

3. Физическая 

культура Тема №25: 

(по плану педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №9: «Составление 

рассказа по опорным словам на тему "Семья". 

2.Художественная литература 

Тема № 10: «Чтение нанайской народной 

сказки «Айога»  

3. Казахский язык  Тема№18: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  Тема№19: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 19: «Звук и буква 

–С».    
6.Основы грамоты Тема № 20: «ЗАС слова – 

сова» 

 1. Основы математики 

Тема №9: «Число и 

цифра 4. Образование 

числа 4» 

2. Естествознание 
Тема№9: «Что растёт на 

окошке?» 

1.Рисование Тема №10: 
(по плану педагога) 

2. Лепка Тема №10: (по 

плану педагога) 

3. Аппликация Тема №9: 

(по плану педагога) 

4.Музыка Тема №18: (по 

плану педагога) 

5.Музыка  Тема №19: (по 

плану педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №6: 
«Комнатные 

растения. Уход за 

ними» 

2.Самопознание 

Тема №10: 

«Согласие в 

семье» 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
ь

 д
о

м
а

 и
 н

а
 

у
л

и
ц

е
. 

(2
 н

е
д
е
л

я
) 

1. Физическая 

культура Тема №26: 

(по плану педагога)  

2. Физическая 

культура Тема №27: 
(по плану педагога)  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №5: « Правила 

безопасного 

поведения дома» 

1.Развитие речи 

Тема №10: Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики» 

2. Художественная литература 

Тема № 11: «Кто прячется в сундуке?» 

3. Казахский язык  

Тема№20: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№21: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 21:  «Звук и буква – Х». 

6.Основы грамоты 

Тема № 22: «Ударение» 

1. Основы математики 

Тема №10: «Время. 

Ориентация во времени»  

2. Конструирование 

Тема №5: Альбом 

(бумага , картон) 

3. Естествознание 

Тема№10: «Что 

вырастет из семени?» 

1.Рисование  Тема №11: 
(по плану педагога) 

2. Лепка Тема №11: (по 

плану педагога) 

3.Аппликация  Тема 

№10: (по плану педагога) 

4.Музыка  Тема №20: (по 

плану педагога)  

5 Музыка  Тема №21: (по 

плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №11: 

«Счастье семьи» 



П
р

о
ф

ес
с
и

и
 р

а
зн

ы
е
 н

у
ж

н
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, 

п
р

о
ф
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с
и

и
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а
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ы
е
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а
ж

н
ы

. 

(3
 н

е
д
е
л

я
) 

1..Физическая 

культура Тема №28: 
(по плану педагога) 

2.Физическая 

культура Тема №29: 
(по плану педагога) 

3. Физическая 

культура Тема №30: 

(по плану педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №11: Пересказ рассказа Е. Пермяка «Для 

чего руки нужны» 

2. Художественная литература 

Тема № 12: «Заучивание наизусть 

стихотворения М. Алимбаева «Ослик пляшет» 

3. Казахский язык  

Тема№22: (по плану педагога)  

4.Казахский язык  

Тема№23: (по плану педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 23: «Звук и буква – Р». 

6.Основы грамоты 

Тема № 24: «ЗАС – роза»   

1. Основы математики 

Тема №11: «Число и 

цифра 5. Образование 

числа 5».  

2. Естествознание 

Тема №11: «Что нужно 

растениям?» 

 1.Рисование  

Тема №12: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №12: (по плану 

педагога) 

3.Аппликация  

Тема №11: (по плану 

педагога) 

4.Музыка  

Тема №22: (по плану 

педагога)  

5 Музыка  

Тема №23: (по плану 

педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №7: «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

2.Самопознание 

Тема №12: 

«Доброе сердце» 

Д
о

м
а

ш
н

и
е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 и
х
 

д
е
т
е
н

ы
ш

и
. 

(4
 н

е
д
е
л

я
) 

1. Физическая 

культура Тема №31: 
(по плану педагога) 

2. Физическая 

культура Тема №32: 
(по плану педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №6: «Нет 

простуде!»  

1.Развитие речи 

Тема №12:  Беседа о домашних животных. 

2. Художественная литература 

Тема № 13: «Чок - чок- каблучок!» 

3. Казахский язык  

Тема№24: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№25: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 25: «Звук и буква – Ш». 

6.Основы грамоты 

Тема № 26: «ЗАС – «Шарф».  

1. Основы математики 

Тема 12: «Числа от 1 до 

5. Прямой и обратный 

счёт». 

2. Конструирование 

Тема №6: Вертушка 

(бросовый материал) 

3. Естествознание 

Тема №12: «Какую 

пользу приносят 

Домашние животные?» 

1.Рисование  

Тема №13: (по плану 

педагога) 

2. Лепка 

Тема №13: (по плану 

педагога) 

3.Аппликация  

Тема №12: (по плану 

педагога)  

4.Музыка  

Тема №24: (по плану 

педагога) 

5 Музыка  

Тема №25: (по плану 

педагога) 

1.Самопознание 

Тема №13: 
«Умение 

заботься» 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
Класс предшкольной подготовки   

на ОКТЯБРЬ месяц 2021 года 

сквозная тема: «ЗДРАСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!» 

Цель:  Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы).Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в одежде людей осенью, осенних забавах детей. Формирование умений 

всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Под

тема 

Здоровье - 3  

Физическая 

культура – 2,5 

Основы 

безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  

Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 

Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 

Озн. с окр. 

миром- 0,5 

Самопознание - 

1 

 

О
се

н
н

и
е
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у
к

е
т
ы

 

( 
1
 н

е
д
е
л

я
) 

1.Физическая 

культура 11 По 

плану педагога. 

2.Физическая 

культура Тема 

№14: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№15: (по плану 

педагога) 

1. Развитие речи 

Тема №5: «Творческое рассказывание на тему 

"Осень". 

2.Художественная литература 

Тема № 6: «Чтение рассказа Я. Тайца « По ягоды»  

3. Казахский язык Тема№10: (по плану педагога) 

4. Казахский язык Тема№11: (по плану педагога)   

5.Основы грамоты 

Тема № 11: «Знакомство детей со схемой слова. 

ЗАС - Ау».  

6.Основы грамоты 

Тема № 12: «Согласные звуки в начале слова».  

 1. Основы 

математики 

Тема №5: «Число и 

цифра 1. Образование 

числа 1» 

2. Естествознание 
Тема№5: «Что нам 
осень принесла?» 

1.Рисование  

Тема №6: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №6: (по плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №5: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №10: (по плану 

педагога) 

5.Музыка  

Тема №11: (по плану 

педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №4: 
«Сезонные 

явления в 

природе» 

2.Самопознание 

Тема №6: 

«Радость 

познания» 

О
се

н
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(2
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е
д
е
л
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1. Физическая 

культура Тема 

№16: (по плану 

педагога)  

2. Физическая 

культура Тема 

№17: (по плану 

педагога)  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №3: 

«Правильное 

питание - залог 

здоровья.» 

1.Развитие речи 

Тема №6: Чтение рассказа  Ы.Алтынсарина «Паук, 

муравей и ласточка» 

2. Художественная литература 

Тема № 7: Заучивание стихотворения Ж.Бодешева 

"Яблоко"   

3. Казахский язык  

Тема№12: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№13: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 13:  «Звук и буква – И». 

6.Основы грамоты 

Тема № 14: «ЗАС – игла»    

 1. Основы 

математики 

Тема №6: «Число и 

цифра 2. Образование 

числа 2».  

2. Конструирование 

Тема №3: «Рыбак в 

лодке (природный 

материал)». 

3. Естествознание 

Тема№6: «Откуда 

хлеб пришёл?» 

1.Рисование  

Тема №7: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №7: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №6: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №12: (по плану 

педагога)  

5 Музыка  

Тема №13: (по плану 

педагога) 

1.Самопознание 

Тема №7: 

«Учимся 

любить» 
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е
д
е
л
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1..Физическая 

культура Тема 

№18: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№19: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№20: (по плану 

педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №7: Составление описательного рассказа 

"Пернатые друзья".  

2. Художественная литература 

Тема № 8: Чтение рассказа М. Турежанова 

«Соловьи». 

3. Казахский язык  

Тема№14: (по плану педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№15: (по плану педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 15: «Звук и буква – Ы». 

6.Основы грамоты 

Тема № 16: «ЗАС слова-Сыр» 

1. Основы 

математики 

Тема №7: «Число и 

цифра 3. Образование 

числа 3». 

2. Естествознание 

Тема №7: «Кто летит 

на юг?» 

 

 1.Рисование  

Тема №8: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №8: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №7: (по плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №14: (по плану 

педагога)  

5 Музыка  

Тема №15: (по плану 

педагога) 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема №5: 
«Свойства 

воздуха»  

2.Самопознание 

Тема №8: 

«Детка» 

Ж
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о
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1. Физическая 

культура Тема 

№21: (по плану 

педагога) 

2. Физическая 

культура Тема 

№22: (по плану 

педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №4: 
«Органы дыхания. 

Лёгкие.» 

1.Развитие речи 

Тема №8: Составление рассказа по серии картин 

"В лесу".  

2. Художественная литература 

Тема № 9: «Изменю-ка голос я! Догадайтесь, кто 

же я?» 

3. Казахский язык  

Тема№16: (по плану педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№17: (по плану педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 17: «Звук и буква – М». 

6.Основы грамоты 

Тема № 18: «ЗАС слова-дом» 

1. Основы 

математики 

Тема №8: «Тяжёлый. 

Лёгкий». 

2. Конструирование 

Тема №4: 
«Корзиночка для 

урожая(бумага)».   

3. Естествознание 
Тема №8: «Как звери 
готовятся к зиме?» 
 

1.Рисование  

Тема №9: (по плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №9: (по плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №8: (по плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №16: (по плану 

педагога) 

5 Музыка  

Тема №17: (по плану 

педагога) 

1.Самопознание 

Тема №9: 
«Учимся беречь 

природу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
Класс предшкольной подготовки   

на СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года 

сквозная тема: «ДЕТСКИЙ САД» 

Цель: Расширять представления о детском саде, формировать духовно-нравственные качества –основанные на общечеловеческих ценностях. 

Расширять представления о  профессиях, имеющих отношение к детскому саду. Воспитывать любовь к окружающему миру. 

Под

тема 

Здоровье - 3  

Физическая культура 

– 2,5 

Основы безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  

Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 

Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

Самопознание - 1 

 

М
о
й

 д
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к
и

й
 с

а
д
  

( 
1
 н

ед
ел

я
) 

1..Физическая 

культура Тема №1: 
11 По плану педагога. 

 

2.Физическая 

культура Тема №2: 

«11 По плану 

педагога. 

 

1. Художественная литература 

Тема № 1: «Ознакомление с малыми 

фольклорными формами». 

2. Казахский язык  

Тема№1: «Менің балабақшам» 

3. Основы грамоты 

Тема № 1: «Мир звуков». 

4.Основы грамоты 

Тема № 2: «Волшебная поляна звуков. 

Звук. Значение звука в слове».     

  1.Рисование  

Тема №1: 11 По плану педагога. 

я. 

2. Лепка 

Тема №1: 11 По плану педагога. 

3.Музыка  

Тема №1: 11 По плану педагога. 

 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема №1: «Мир 

предметов». 

2.Самопознание 

Тема №1: «Наш 

любимый детский сад!» 
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т
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а
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(2
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я
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1. Физическая 

культура Тема №3: 

11 По плану педагога. 

2. Физическая 

культура Тема №4: 
11 По плану педагога. 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №1: 

11 По плану педагога. 

 

1.Развитие речи 

Тема №1: Составление рассказа по 

картине " Строим дом" 

2. Художественная литература 

Тема № 2: «Чтение казахской 

народной сказки «Три  друга» 

3. Казахский язык  

Тема№2: «Топта не бар?»  

4.Казахский язык  

Тема№3: «Балабақшада кімдер жұмыс 

жасайды?»  

5. Основы грамоты 

Тема № 3: «Слово.  Как звучат слова». 

6.Основы грамоты 

Тема № 4: «Место звука в слове». 

 1. Основы математики 

Тема №1: « Множество. 

Один-много. 

Объединение предметов 

в группы по общему 

свойству». 

2. Конструирование 

Тема №1: «Мебель для 

кукол (деревянный 

конструктор)».  

3. Естествознание 
Тема№1: «Что вокруг 
нас?» 

1.Рисование  

Тема №2: 11 По плану педагога. 

2. Лепка 

Тема №2: 11 По плану педагога. 

3.Аппликация  

Тема №1: 11 По плану педагога. 

4.Музыка  

Тема №2: 11 По плану педагога. 

 

5 Музыка  

Тема №3: 11 По плану педагога. 

 

 

1.Самопознание 

Тема №2: «Азбука 

Самопознания» 
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1..Физическая 

культура Тема №5: 

11 По плану педагога. 

 

2.Физическая 

культура Тема №6: 

11 По плану педагога. 

 

3. Физическая 

культура Тема №7: 

11 По плану педагога. 

  

 

 

 1.Развитие речи 

Тема №2: Составление рассказа по 

опорной схеме на тему "Мои любимые 

игрушки".  

2. Художественная литература 

Тема № 3: «Наш театр». 

3. Казахский язык  

Тема№4: «Қызықты ойындар мен 

ойыншықтар»  

4.Казахский язык  

Тема№5: «Ұлттық ойындар»  

5. Основы грамоты 

Тема № 5: «Предложение». 

6.Основы грамоты 

Тема № 6: «Слог. Деление слов на 

слоги». 

1. Основы математики 

Тема №2: «Ориентация 

в пространстве: на-над-

под, впереди-сзади, 

справа-слева».  

2. Естествознание 

Тема №2: «Все ли 

деревья сбрасывают 

листву?» 

 1.Рисование  

Тема №3: 11 По плану педагога. 

2. Лепка 

Тема №311 По плану педагога. 

3.Аппликация  

Тема №2: 11 По плану педагога. 

4.Музыка  

Тема №4: 11 По плану педагога. 

5 Музыка  

Тема №5: 11 По плану педагога. 

 

 1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема №2: «Живая, 

неживая природа».  

2.Самопознание 

Тема №3: «Добрые 

волшебники». 
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1. Физическая 

культура Тема №8: 
11 По плану педагога. 

2. Физическая 

культура Тема №9: 

11 По плану педагога. 

 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №2: 11 По 

плану педагога. 

 

 

1.Развитие речи 

Тема №3: Составление рассказ из 

личного опыта "Мой друг": 

2. Художественная литература 

Тема № 4: «Бабушка – Загадушка».  

3. Казахский язык  

Тема№6: «Менің достарым»  

4.Казахский язык  

Тема№7: «Мен және менің достарым»   

5. Основы грамоты 

Тема № 7: «В гостях у гласных 

звуков». 

6.Основы грамоты 

Тема № 8: «Гласные звуки. Звук и 

буква - А». 

1. Основы математики 

Тема №3: « Свойства 

предметов (форма, 

величина)». 

2. Конструирование 

Тема №2: «Пакет для 

семян(оригами)».  

3. Естествознание 
Тема №3: « Чем дерево 
отличается от 
куста?» 

1.Рисование  

Тема №4: 11 По плану педагога. 

2. Лепка 

Тема №4: 11 По плану педагога. 

3.Аппликация  

Тема №311 По плану педагога. 

 

4.Музыка  

Тема №6: 11 По плану педагога. 

5 Музыка  

Тема №7: 11 По плану педагога. 

 

1.Самопознание 

Тема №4: «Настоящий, 

верный друг». 
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1..Физическая 

культура Тема 

№1011 По плану 

педагога. 

2.Физическая 

культура Тема 

№1111 По плану 

педагога. 

 

3. Физическая 

культура Тема 

№1211 По плану 

педагога. 

 

 

 

1.Развитие речи 

Тема №4: «Заучивание стихотворения 

И.Токмаковой «Дуб».  

2. Художественная литература 

Тема № 5: «Заучивание стихотворения 

Е. Трутневой «Осень».   

3. Казахский язык  

Тема№8: «Дені сау болып өсеміз»  

4.Казахский язык  

Тема№9: «Адамның дене мүшелері» 

5. Основы грамоты 

Тема № 9: «Звук и буква - О». 

6.Основы грамоты 

Тема № 10: «Звук и буква - У». 

1. Основы математики 

Тема №4: 

«Геометрические 

фигуры(круг,квадрат,тре

угольник)».   

2. Естествознание 

Тема №4: «Какой гриб 

кладут в корзинку?» 

1.Рисование  

Тема №511 По плану педагога. 

2. Лепка 

Тема №5: 11 По плану педагога. 

3.Аппликация  

Тема №4: 11 По плану педагога. 

4.Музыка  

Тема №8: 11 По плану педагога. 

5 Музыка  

Тема №9: 11 По плану педагога. 

 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема №3: «Обитатели 

уголка живой 

природы». 

Уход за ними. 

2.Самопознание 

Тема №5: «Природа и 

здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 Группа предшкольной подготовки  

на ФЕВРАЛЬ   месяц 2022 года 

сквозная тема: «МИР ВОКРУГ НАС» 

 

Цель: формировать бережное отношение к природе посредством расширения представлений об окружающем мире, на 

основе ближайшего социального, природного окружения. Создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей.  Знакомить детей с живой и неживой природой, воспитывая осознанное, бережное отношения к ней. 

Уточнять, систематизировать и расширять знания детей о растениях, животных и явлениях природы. Формировать 

осознанное понимание взаимосвязей в природе. Осознание себя, как части природы. Развивать мышление, воображение, 

связную речь детей.  Развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

Под

тема 

Здоровье - 3  

Физическая 

культура – 

2,5 

Основы 

безопасного 

поведения – 

0,5 

Коммуникация - 6  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 

2 

Познание - 2,5  

Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 

Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

Самопознание - 1 
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1.Физическ

ая культура 

Тема №52: 
(по плану 

педагога) 

2.Физическ

ая культура 

Тема №53: 

(по плану 

педагога) 

3. 

Физическая 

культура 

Тема №54: 
(по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема 

№21: «Пересказ рассказа Н. 

Галининой «Про снежный 

колобок»  

2.Художественная 

литература 

Тема № 22: «Чтение 

рассказа Г. Скребицкого 

«Четыре художника (зима) 

3. Казахский язык  

Тема№41: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  

Тема№42: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты Тема 

№ 42: «ЗАС – Дом».  

6.Основы грамоты Тема 

№ 43: «Звук и буква – З» 

 1. Основы математики 

Тема №21: «Дни недели. 

Временные представления: 

вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра». 

2. Естествознание 
Тема№21:  «Для кого 

светит 

солнце?» 

1.Рисование  

Тема №22: (по 

плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №21: (по 

плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №21: (по 

плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №42: (по 

плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №43: (по 

плану педагога) 

1.Ознакомление с окружающим миром Тема 

№11: «Специальный , грузовой и пассажирский 

транспорт» 

 2.Самопознание 

Тема №22:  

« Радуюсь Я!» 
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1. 

Физическая 

культура 

Тема №55: 
(по плану 

педагога)  

2. 

Физическая 

культура 

Тема №56: 
(по плану 

педагога)  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №11: 

«Что такое 

экстренные 

службы» 

1.Развитие речи Тема 

№22: Составление рассказа 

по плану на тему 

"Транспорт".  

2. Художественная 

литература 

Тема № 23: «Угадаем – 

поиграем». 

3. Казахский язык  

Тема№43: (по плану 

педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№44: (по плану 

педагога) 

5. Основы грамоты Тема 

№ 44: «ЗАС – «зонт».   

6.Основы грамоты 

Тема № 45: «Звук и буква – 

Ж» 

1. Основы математики 

Тема №22: «Число и цифра 

8. Образование числа 8. 

Ориентация на листе 

бумаги».  

2. Конструирование 

Тема №11: «Гараж для 

машин (деревянный 

конструктор)».   

3. Естествознание 

Тема№22: «Что нужно 

животным для жизни?» 

1.Рисование  

Тема №23: (по 

плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №22: (по 

плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №22: (по 

плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №44: (по 

плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №45: (по 

плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №23: «Что такое милосердие?» 
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1..Физическ

ая культура 

Тема №57: 
(по плану 

педагога) 

2.Физическ

ая культура 

Тема №58: 
(по плану 

педагога) 

3. 

Физическая 

культура 

Тема №59: 
(по плану 

педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №23: Составление 

описательного рассказа 

«Заяц и снеговик» 

2. Художественная 

литература 

Тема № 24: «Заучивание 

наизусть стихотворение  

С.Есенина «Береза»  

3. Казахский язык  

Тема№45: (по плану 

педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№46: (по плану 

педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 46: «ЗАС – «Жук». 

6.Основы грамоты 

Тема № 47: «Знакомство с 

буквой – Й» 

1. Основы математики 

Тема №23: «Число и цифра 

9. Образование число 9. 

Решение простейших 

примеров и задач»  

2. Естествознание 

Тема №23: «Как мы 

заботимся о домашних 

питомцах?» 

 

 1.Рисование  

Тема №24: (по 

плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №23: (по 

плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №23: (по 

плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №46: (по 

плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №47: (по 

плану педагога) 

1.Ознакомление с окружающим миром 

Тема №12: «Бытовая техника, ее необходимость». 

2.Самопознание 

Тема №24: «Доброта в моём сердце» 
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1. 

Физическая 

культура 

Тема №60: 
(по плану 

педагога) 

2. 

Физическая 

культура 

Тема №61: 
(по плану 

педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №12: 
«Правила 

поведения за 

столом» 

1.Развитие речи 

Тема №24:  «Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды.» 

2. Художественная 

литература 

Тема № 25: «Раз-два-три – 

пазлы в сказку 

собери!(обыгрывание 

сюжетов по мотивам 

казахских сказок)» 

3. Казахский язык  

Тема№47: (по плану 

педагога) 

4.Казахский язык  

Тема№48: (по плану 

педагога) 

5. Основы грамоты 

Тема № 48: «Звуковой 

анализ слова Клей» 

6.Основы грамоты 

Тема № 49: «Звук и буква – 

Е»  

1. Основы математики 

Тема 24: «Число 10. 

Соседи числа».  

2. Конструирование 

Тема №12: «Грузовик 

(бросовый материал)». 

3. Естествознание 

Тема №24: «Что такое 

полезные ископаемые?» 

 

1.Рисование  

Тема №25: (по 

плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №24: (по 

плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №24: (по 

плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №48: (по 

плану педагога) 

5 Музыка  

Тема №49: (по 

плану педагога) 

1.Самопознание 

Тема №25: «С чего начинается дружба?»  

 



                                                                                      ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

  Группа предшкольной подготовки  

на   ЯНВАРЬ   месяц 2022 года 

сквозная тема: «ЗИМЫ ПРЕКРАСНАЯ ПОРА!» 

Цель: Формирование у детей представлений о живой и неживой природе в зимней период. Помочь детям почувствовать 

красоту зимнего пейзажа, воспитывать бережное отношение к природе. Расширить представление детей о зимних 

забавах. 

Подте

ма 

 

 

Здоровье - 3  

Физическая 

культура – 2,5 

Основы 

безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  

Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  

Основы математики 

-1  

Конструирование -

0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 

Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

Самопознание - 1 
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1. Физическая 

культура  
Тема №44: (по 

плану педагога) 

  

 

 

1. Художественная 

литература   Тема № 18: 

«Заучивание наизусть 

стихотворение Е. Трутневой «С 

Новым годом!» 

2. Основы грамоты  

Тема № 35: «Звук и буква – П». 

  1.Рисование  

Тема №18: (по плану 

педагога)  

2. Музыка  

Тема №35: (по плану 

педагога) 

1. Самопознание 

Тема №18: «Ласковые слова» 
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1. Физическая 

культура  

Тема №45: (по 

плану педагога)  

2. Физическая 

культура 

 Тема №46: (по 

плану педагога)  

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №9: 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья!» 

 

1.Развитие речи 

Тема № 18: Составление 

рассказа по картинкам по теме 

«Красавица зима». 

2. Казахский язык  

Тема №35: (по плану педагога)  

3. Казахский язык  

Тема №36: (по плану педагога) 

4.Художественная литература 

Тема № 19: Чтение сказки В. 

Одоевского «Мороз Иванович»  

5.Основы грамоты Тема № 

36: «ЗАС – «Петух».  

6.Основы грамоты Тема № 

37: «Звук и буква – Г». 

 1. Основы 

математики 

Тема № 18: 

«Сравнение 

предметов по 

высоте».   

2. Естествознание 

Тема № 18: «Для 

чего на 

полях задерживают 
снег?» 

3. Конструирование 

Тема № 9: Уточка 

(оригами).  

 
 

1. Рисование 

Тема №19: (по плану 

педагога) 

2. Лепка  

Тема №18: (по плану 

педагога) 

3. Аппликация  

Тема №18: (по плану 

педагога) 

4.Музыка Тема №36: 

(по плану педагога) 

5.Музыка Тема №37: 

(по плану педагога) 

1. Самопознание 

Тема №19: «Сказочные подарки» 
З
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1. Физическая 

культура  

Тема№47: (по 

плану педагога)  

2. Физическая 

культура  

Тема №48: (по 

плану педагога) 

3. Физическая 

культура  

Тема №49: (по 

плану педагога) 

 1.Развитие речи 

Тема № 19: Твоческое 

рассказывание по теме «Зимние 

радости» 

2. Казахский язык  

Тема №37: (по плану педагога)  

3. Казахский язык  

Тема №38: (по плану педагога)  

4.Художественная литература 

Тема № 20: «Театр и чудесные 

превращения» 

5.Основы грамоты Тема № 

38: «ЗАС – «Гора»  

6.Основы грамоты Тема № 

39: 

«Звук и буква –Б». 

1. Основы 

математики 

Тема № 19: 

«Сравнение 

предметов по длине. 

Условная мерка». 

2.Естествознание 

Тема № 19 : «Что 

любят 

зимующие птицы?» 

 1. Рисование 

Тема №20: (по плану 

педагога) 

2. Лепка  

Тема №19: (по плану 

педагога)  

3. Аппликация  

Тема №19: (по плану 

педагога) 

4.Музыка Тема №38: 
(по плану педагога)  

5.Музыка Тема №39: 
(по плану педагога) 

1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема № 10: «Планета Земля – наш 

общий дом» 

2. Самопознание 

Тема №20: «Слушаю свое сердце» 
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1. Физическая 

культура  

Тема №50: (по 

плану педагога) 

2. Физическая 

культура  

Тема №51: (по 

плану педагога) 

3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №10: 

«Помоги себе и 

другим» 

  

1.Развитие речи 

Тема № 20:Составление 

рассказао животных по схеме. 

2. Казахский язык  

Тема №39: (по плану педагога)  

3. Казахский язык  

Тема №40: (по плану педагога)  

4.Художественная литература 

Тема № 21: «Чудесные 

превращения в 

Артистов».  

5.Основы грамоты Тема № 

40: «ЗАС – «Бусы».   

6.Основы грамоты Тема № 

41: «Звук и буква – Д» 

 

 1. Основы 

математики 

Тема № 20: «Число 

и цифра 7. 

Образование числа 

7». 

2. Конструирование 

Тема № 10: 
Кормушка для 

птиц(бросовый 

материал). 

3. Естествознание 

Тема № 20 : «На 

каком этаже живёт 

белка?» 

1. Рисование 

Тема №21: (по плану 

педагога)  

2. Лепка  

Тема №20: (по плану 

педагога)  

3. Аппликация  

Тема №20: (по плану 

педагога) 

4.Музыка Тема №40: 
(по плану педагога)  

5.Музыка Тема №41: 
(по плану педагога) 

1. Самопознание 

Тема №21: «Отзывчивость» 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Группа предшкольной подготовки  

на   МАРТ  месяц 2022 года 

сквозная тема: «НАРОД – ИСТОЧНИК ИСКУССТВА» 

Цель: Формирование  знаний детей о культуре и традициях Казахского народа.Знать историю и традиции своих предков, знать что такое 

фолькор.Воспитание у дошкольников бережное отношение к народным произведениям, формировать интерес к народному творчеству.  

Под

тема 

Здоровье - 3  
Физическая 

культура – 2,5 

Основы 

безопасного 

поведения – 0,5 

Коммуникация - 6  
Развитие речи -1  

Худ. литература -1 

Казахский язык – 2 

Основы грамоты и письма - 2 

Познание - 2,5  
Основы математики -1  

Конструирование -0,5  

Естествознание-1 

Творчество - 5 
Рисование-1  

Лепка – 1  

Аппликация – 1  

Музыка - 2 

Социум - 1,5 
Озн. с окр. миром- 0,5 

Самопознание - 1 
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1.Физическая 

культура Тема 

№62: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№63: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№64: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №25: 

Составление описательного 

рассказа «Моя мамочка»  

2.Художественная 

литература 

Тема № 26: «Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытцо» 

3. Казахский язык  

Тема№49: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  

Тема№50: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 

50: «Е после согласной»  

6.Основы грамоты Тема № 

51: «Звук и буква – Ё» 

 1. Основы математики 

Тема №25: «Числа от 0 до 

10. Прямой и обратный счёт. 

Прибавление и вычитание по 

1».  

2. Естествознание 

Тема№25: «Как ухаживать 

за растениями?» 

1.Рисование  

Тема №26: (по 

плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №25: (по 

плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №25: (по 

плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №50: (по 

плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №51: (по 

плану педагога) 

1.Ознакомление с окружающим 

миром  

Тема№13: «Средства связи». 

2.Самопознание 

Тема №26: «Ласковые слова» 
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(2
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д
е
л

я
) 

1. Физическая 

культура Тема 

№65: (по плану 

педагога)  

2. Физическая 

культура Тема 

№66: (по плану 

педагога) 

3.Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №13: «Зачем 

люди спят?» 

 

 

1. Художественная 

литература Тема № 27: 
«Сказочный сон». 

 2. Казахский язык  

Тема№51: (по плану педагога) 

3. Казахский язык  

Тема№52: (по плану педагога) 

4.Основы грамоты Тема № 

52: «Звук и буква – В» 

5.Основы грамоты 
Тема № 53: «ЗАС – волк» 

1. Естествознание 

Тема№26: «Где растёт 

Верблюжья колючка?» 

2.Конструирование 

Тема №13: «Кукла(нитки)». 

 

  

1.Рисование  

Тема №27: (по 

плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №26: (по 

плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №26: (по 

плану педагога)  

4.Музыка  

Тема №52: (по 

плану педагога)  

 

 

1.Самопознание 

Тема №27: «Быть честным» 
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л

я
) 

1..Физическая 

культура Тема 

№67: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№68: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№69: (по плану 

педагога) 

  

 

 1.Развитие речи 

Тема №26:Творческое 

рассказывание по теме 

«Праздник весны – Наурыз»  

2. Художественная 

литература 

Тема № 28: «Пересказ 

рассказа У. Турежанова 

«Маленький садовод»  

3. Казахский язык  

Тема№53: (по плану 

педагога)  
4.Казахский язык  

Тема№54: (по плану 

педагога)  

5. Основы грамоты 

Тема № 54: «Буква – ь» 

6.Основы грамоты 

Тема № 55: «Звук и буква – 

Э» 

1. Основы математики 

Тема №26: «Геометрические 

тела: шар, куб, конус, 

цилиндр. Знакомство с 

пирамидой». 

2. Естествознание 

Тема №27: «Зачем сажают  

деревья?»  

 1.Рисование  

Тема №28: (по 

плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №27: (по 

плану педагога) 

3.Аппликация  

Тема №27: (по 

плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №53: (по 

плану педагога)  

5 Музыка  

Тема №54: (по 

плану педагога) 

1.Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема №14: «Обычаи и традиции 

моей страны». 

2.Самопознание 

Тема №28: «Наурыз – праздник 

обновления» 
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 (
4

 н
е
д
е
л

я
) 

1. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема №14: «Что я 

знаю о 

витаминах?» 

 

 

1. Художественная 

литература 

Тема № 29: «Сказка 

сказывается, да дело 

делается!» 

2. Казахский язык  

Тема№55: (по плану педагога) 

3. Основы грамоты 

Тема № 56: «ЗАС – эхо» 
  

1. Конструирование 

Тема №14: « Камча 

(плетение верёвки)». 

 

 

 

1. Лепка 

Тема №28: (по 

плану педагога) 

2. Музыка  

Тема №55: (по 

плану педагога) 
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(5
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е
д
е
л
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) 

1.Физическая 

культура Тема 

№70: (по плану 

педагога) 

2.Физическая 

культура Тема 

№71: (по плану 

педагога) 

3. Физическая 

культура Тема 

№72: (по плану 

педагога) 

  

1. Развитие речи Тема №27: 

«Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» 

2.Художественная 

литература 

Тема № 30: «Заучивание 

наизусть стихотворения  Н. 

Жанаева «Я посадил цветы» 

3. Казахский язык  

Тема№56: (по плану 

педагога) 

4. Казахский язык  

Тема№57: (по плану 

педагога)   

5.Основы грамоты Тема № 

57: «Звук и буква – Я» 

6.Основы грамоты Тема № 

58: «ЗАС – мяч» 

 1. Основы математики 

Тема №27: «Сравнение 

предметов. Числа от 0 до 10. 

Сравнение величин». 

2. Естествознание 

Тема№28: «Когда звучит 

капель?» 

1.Рисование  

Тема №29: (по 

плану педагога) 

2. Лепка 

Тема №29: (по 

плану педагога) 

3. Аппликация  

Тема №28: (по 

плану педагога) 

4.Музыка  

Тема №56: (по 

плану педагога) 

5.Музыка  

Тема №57: (по 

плану педагога) 

1.Ознакомление с окружающим 

миром  

Тема №15: «Правила поведения в 

природе»   

2.Самопознание 

Тема №29: «Добрые дела» 

                                                                                       

                                                                                      

 
 



Перспективалық жоспар 

Мектепалды даярлық сыныбы 

2021 жыл  Қыркүйек айы 

 

Өтпелі тақырып «Балабақша» 

Мақсаты:Балалардың балабақша туралы түсініктерін қалыптастыру, балабақшаның екінші үйлері екендігін, балабақшадан білім алатындықтарын 

түсіндіру. 

Міндеттері: Балабақшада достарымен жақсы қарым-қатынаста болып, үлкендерді сыйлай білуге тәрбиелеу. 

Балабақша  туралы   алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін  ойын жағдаяттарын  ұйымдастыру. 

Балабақшадағы қызметкерлер туралы  түсініктерін дамыту: тәрбиеші, аспазшы, көмекші. 

Т
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-6 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратлыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 

 

М
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Дене шынықтыру №1 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру №2 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

 

 

 

Сауат ашу №1 

Мен кіммін және 

қандаймын? 

Кел, танысайық! 

 

Көркем әдебиет  №1 

Кім болғым келеді? 

 

Сөйлеуді дамыту№1 

Кел, танысайық! 

Орыс тілі №1 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Математика негіздері №1  

Танысу.Неқайдаорналасқа

н? 

Меніңбөлмем.  

Жаратылыстану№1 

Мен табиғатты бақылай 

аламын ба? 

Сурет салу №1 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Жапсыру №1 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №1 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №1 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

. 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №1 

Менің отбасым. 
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Дене шынықтыру №3 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру №4 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері  №1 
Адам денесі. 

 

Сауат ашу №2 

Сөйлеу 

Сауат ашу №3 

Біздің ойындарымыз. 

Көркем әдебиет  №2 

Кім болғым келеді? 

Сөйлеуді дамыту№2 

Мен үлгілі баламын 

 

Орыс тілі №2 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №2 

Танысу. қайда орналасқан? 

Менің бөлмем.  

Жаратылыстану №2 
Табиғат құбылыстарын 

қалай байқауға болады? 

Құрастыстыру№1 

Біз қандай балалармыз? 

Сурет салу №2 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Жапсыру №2 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №2 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №2 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №3 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Өзін-өзі тану№1 

Тақырыбы: «Өзін-өзі 

тану» әлеміне саяхат 
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Дене шынықтыру №5 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру №6 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру №7 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

 

Сауат ашу №4 

Сөйлем 

Сауат ашу №5 

Біз – өнерлі баламыз. 

Көркем әдебиет  №3 

Алтын бала 

(әңгіме) 

Сөйлеуді дамыту№3 

Өскенде мен кім 

болам? 

Орыс тілі №3 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №2 

Менің ойыншықтарым.Не 

қайда орналасқан? 

Менің аулам.   

Не қайда орналасқан? 

 

Жаратылыстану№3 

Бақылау кезіндегі әсерің 

қандай? 

Сурет салу №3 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Аппликация№3 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Мүсіндеу №4 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Музыка №5 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Музыка №6 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №2 

Отбасымның 

міндеттерімен 

қызметтері 

 

Өзін-өзі тану№2 

Достаса білейік. 
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Дене шынықтыру№8 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру№9 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №2 

Сезім мүшесі. 

Сауат ашу №6 

Сөйлем түрлері 

Сауат ашу №7 

Мен білетін жақсы 

сөздер. 

Көркем әдебиет  №4 

Алтын бала 

(әңгіме) 

Сөйлеуді дамыту№4 

Отан деп соғады 

жүрегім 

Орыс тілі №4 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №3 

Менің аулам.   

Не қайдаорналасқан? 

Құрастыру №2 

Көңілді қуыршақтар. 

Жаратылыстану №4 

Тәжірбиені қалай жасауға 

болады? 

Сурет салу №4 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №4 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №4 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №6 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №7 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Өзін-өзі тану №3 

Мен ерекше баламын 
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Дене шынықтыру№10 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыр№11 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру№12 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Сауат ашу №8 

Сөз 

Сауат ашу №9 

Бәріміз тақпақ 

айтамыз. 

 

Көркем әдебиет  №5 

Оқу құралдар хикаясы 

 

Сөйлеуді дамыту№5 

Кітап – алтын қазына 

 

Орыс тілі №5 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №4 

Анама көмектесемін. 5-ке 

дейін санаймын. 

Айналамдағы заттарды 

санаймын. 

1-ден 5-ке дейінгі сандар. 

Санапүйренемін. 

1-ден 10-ға дейінгі сандар. 

Айналамдағы заттарды 

санаймын. 10-ға дейінгі 

реттіксанау. 

 

Жаратылыстану№5 

Табиғат деген не? 

 

Сурет салу №5 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №5 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №5 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №8 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №9 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Қоршаған ортамен 

танысу №3 

Мектеппен танысамыз. 

Өзін-өзі тану№4 

Достаса  

білейік. 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

 Мектепалды даярлық сыныбы 

2021 жыл  Қазан айы 

Өтпелі тақырып «Қош келдің, Алтын күз!» 

Мақсаты:Балалардың күз мезгілі туралы білімдерін қалыптастыру, күз мезгілінің ерекшеліктерін үйрету; 

Міндеттері: Табиғатты   аялай білуге тәрбиелеу. 

Күз мезгілі туралы  алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін  ойын жағдаяттарын  ұйымдастыру.  

Ауа-райы жайлы түсініктерін дамыту.  
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-6 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратлыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №13 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру №14 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру №15 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

 

 

Сауат ашу №10 

Буын 

Сауат ашу №11 

Айналамдағы 

дыбыстар. 

Көркем әдебиет  №6 

Оқу құралдар хикаясы 

Сөйлеуді дамыту№5 

Кітап – алтын қазына 

Орыс тілі №6 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Математика негіздері №5 

Санап үйренемін. 

1-ден 10-ға дейінгі сандар. 

Айналамдағы заттарды 

санаймын. 10-ға дейінгі 

реттіксанау. 

 

Жаратылыстану№6 

Өсімдік өсу үшін не қажет? 

Сурет салу №6 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №6 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №6 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №10 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №11 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қауіпсіз мінез –құлық 

негіздері №4 

Мектептегі қауіпсіздік 

және тәртіп ережелері. 

Өзін-өзі тану№5 

Отбасым-бақыт мекені 
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Дене шынықтыру №16 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Дене шынықтыру №17 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері  №3 
Адам денесі. 

 

Сауат ашу №12 

Дыбыс 

Сауат ашу №13 

Мектеп бізге не 

үйретеді?  

А дыбысы мен әрпі 

Көркем әдебиет  №7 

Өзім барам мектепке 

Сөйлеуді дамыту№6 

Мен білімді баламын. 

Орыс тілі №7 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №6 

Сурет салып үйренемін. 

«Нешеу?»және 

«Реті бойынша 

нешінші?»екенін 

анықтаймын. 

Менің оқу құралдарым. 

11-ден 20-ға дейінгі сандар. 

Жаратылыстану №7 

Өсімдіктердің қандай 

түрлерін білесің? 

Құрастыстыру№3 

Мен мектепке не 

апарамын? 

Сурет салу №7 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация№7 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №7 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №12 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №13 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Өзін-өзі тану №6 

Жақсылық жасай 

білеміз 
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Дене шынықтыру №18 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Дене шынықтыру №19 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Дене шынықтыру №20 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

 

Сауат ашу №14 

Мектеп бізге не 

үйретеді?  

А дыбысы мен әрпі. 

 

Сауат ашу №15 

Мектеп асханасында. 

Көркем әдебиет  №8 

Өзім барам мектепке 

 

Сөйлеуді дамыту№8 

Мектептегі оқиға 

Орыс тілі №8 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №7 

Менің оқу құралдарым. 

1-ден 20-ға дейінгі 

сандар. 

Құрылысшы боламын. 

20-ға дейін санап 

үйренемін. Алдыңғы. 

Кейінгі. 

 

Жаратылыстану№8 

Қай өсімдік қандай жерде 

өседі? 

Сурет салу №8 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №8 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №8 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №14 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №15 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Өзін-өзі тану№7 

Жақсы қарым-қатынас 

жасауға үйренеміз 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №5 

Мамандықтар әлемінде. 
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Дене шынықтыру№21 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Дене шынықтыру№22 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №4 

Жеке бас тазалығы. 

Сауат ашу №16 

Н дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу №17 

Мектепке жол. 

Көркем әдебиет  №9 

Тату доспыз 

бәріміз 

Сөйлеуді дамыту№8 

Мектептегі оқиға 

Орыс тілі №9 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №8 

20-ға дейін санап 

үйренемін. 

Санау бойынша нешінші? 

Қанша? 

Достарыммен бірге 

үйренемін. Артық. Кем. 

Сонша. 

Құрастыру №4 

Қарындаш салуға арналған  

стақан. 

Жаратылыстану №9 

Бөлме өсімдігі деген не? 

Сурет салу №9 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №9 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №9 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №16 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №17 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Өзін-өзі тану№8 

Жүрегімде жақсылық 

 

 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

Мектепалды даярлық сыныбы 

2021 жыл  Қараша айы 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

Мақсаты:Балаларға отбасы турал түсінік беру. Отбасындағы адамдарды тани білуге және өз атауларымен атауға үйрету . 

Отбасындағы жақын адамдарымен сыйластық қарым- қатынас орната білуге тәрбиелеу. Өзінің тұрғылықты жерін тану және мақтан 

ете білуге баулу 

Міндеттері: Отбасындағы жасы үлкен адамдары әрқашан сыйлау, оларға көмек көрсету. 

Елін, туған жерін сүюге және патриоттық сезімге тәрбиелеу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-6 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері 

-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратлыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Демалыс  01.11-07.11 
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Дене шынықтыру №23 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №24 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері  №5 

«Күн тәртібі» дегеніміз 

не? 

Сауат ашу №18 

Л дыбыс мен әрпі. 

Сауат ашу №19 

Мен – үлгілі баламын.  

Көркем әдебиет  №10 

Тату доспыз 

бәріміз 

Сөйлеуді дамыту№9 

Анама бәрін арнаймын. 

Орыс тілі №9 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№9 

Менің көршілерім. 

Артық. Кем.Сонша. 

Қатарға  тұрамыз. 

Алдыңғы. Кейінгі. 

 

Жаратылыстану №10 

Қандай жануарларды 

білесің? 

 

Құрастыстыру№5 

Менің ынтымақты 

отбасым. 

Сурет салу №10 
Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Аппликация №10 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Мүсіндеу №10 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №18 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №19 

 Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Өзін-өзі тану№9 

Мен бақытты 

баламын 
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Дене шынықтыру №25 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №26 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №27 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Сауат ашу №20 

Мектеп кітапханасында 

Т дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу №21 

Менің оқу құралдарым.  

Көркем әдебиет  №11 

Айтшы әжетай! 

(өлең) 
Көркем әдебиет №11 

Айтшы әжетай! 

(өлең) 

Сөйлеуді дамыту№10 

Менің досым. 

Орыс тілі №10 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№10 
Ынтымағы жарасқан 

отбасы. 

Алдыңғы.Кейінгі. 

Достарыммен 

ойнаймын.Заттардың 

қасиеттері. 

 

Жаратылыстану№11 

Жануарлар қайда 

мекендейді? 

Сурет салу №11 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Аппликация  №11 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Мүсіндеу №11 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №20 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №21 

 Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Өзін-өзі тану №10 

Бәрін жақсы көремін 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №6 

Барлық мамандықтар 

қажет. 
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Дене шынықтыру№28 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру№29 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №6 

Қандай  шынығу түрлері 

болады. 

Сауат ашу №22 

О дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу №23 

Менің айналамда 

кімдер бар? 

Көркем әдебиет  №12 

Айтшы әжетай! 

(өлең) 

Сөйлеуді дамыту№12 

Ағайындыекеуміз. 

Орыс тілі №11 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№12 

Менің оқу 

құралдарым. 

11-ден 20-ға дейінгі 

сандар. 

Құрастыру №6 

Менің сүйікті 

жануарларым. 

 

Жаратылыстану №12 

Құстар қайда 

қыстайды? 

Сурет салу №12 
Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Жапсыру № 12 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Мүсіндеу №12 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №22 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №23 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 
 

Өзін-өзі тану№11 

Таза болса табиғат, 

аман болар адамзат» 

 

 



Перспективалық жоспар 

Мектепалды даярлық сыныбы 

2021 жыл  Желтоқсан айы 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларды Отанды сүюге, Қазақстан  Республикасының рәміздерін қастерлеуге, еліне, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін 

арттыру мақсатында олардың сөздік қорларын көбейтіп, танымдық қызығушылықтарын арттыру. 

Міндеттері: Отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, тіл мәдениетін қалыптастыру және дамыту. Отансүйгіштік, патриоттық тәрбие беру. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-6 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратлыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №30 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №31 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

 

 

Сауат ашу №24 

Менің отбасым.  

 

Сауат ашу №25 

У дыбысы мен әрпі. 

 

Көркем әдебиет  №13 

Жыл басына 

таласқан жануарлар 

 

Сөйлеуді дамыту№12 

Қанаттылар тіршілігі 

 

Орыс тілі №12 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Математика негіздері 

№12 

Анама көмектесемін. 

Фигуралартізбегі. 

Достарыммен 

жасаймын. 

Тізбек және заңдылық. 

 

Жаратылыстану№13 

Сенің денеңнің құрлысы 

қандай? 

Сурет салу №13 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация  №13 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №13 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №24 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №25 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру №7 

Байланыс құралдары 

 

Өзін-өзі тану№12 

Бірлігіміз жарасқан 
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Дене шынықтыру №32 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №33 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері  №7 

Тамақтану мәдениеті. 

 

 

Сауат ашу №26 

Ақылды ешкі  

 

Сауат ашу №27 

Ш дыбысы мен әрпі 

Көркем әдебиет  №14 

Жыл басына 

таласқан жануарлар 

Сөйлеуді дамыту№13 

Қанаттылар тіршілігі 

 

Орыс тілі №13 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№13 

Қай уақытта болады? 

Бүгін, кеше, ертең, 

бүрсігүні; таңертең, кешке, 

күндіз, түнде. Мен 

айналаны танып білемін. 

Апта күндері. 

 

Жаратылыстану №14 
Сезім мүшелерінің қызметі 

қандай? 

 

Құрастыстыру№7 

Менің айналамды не 

қоршап тұр? 

 

Сурет салу №14 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №14 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №14 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №26 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №27 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Сөйлеуді дамыту№13 

Қанаттылар тіршілігі 
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Дене шынықтыру №34 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №35 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Сауат ашу №2 

С дыбысы мен әрпі 

 

Көркем әдебиет  №1ң 

Жыл басына 

таласқан жануарлар 

 

Сөйлеуді дамыту№14 

Мөлдір бұлақ. 

 

Орыс тілі №14 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№14 

Маған ұнайтын жыл мезгілі. 

Оқиғаның ретін белгілеймін. 

Ас атасы – нан.Ай атаулары, 

апта күндері, 

тәулікбөліктері. 

 

 

Сурет салу №15 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №15 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №28 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Өзін-өзі тану №14 

Туған жерімді сүйемін 
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Дене шынықтыру№36 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру№37 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №8 
Дәрумендер. 

Сауат ашу №29 

Саматтың ойыны. 

Сауат ашу №30 

С дыбысы мен әрпі 

 

Көркем әдебиет  №15 

Президенттік шырша 

(өлең) 

Сөйлеуді дамыту№15 

Жануарлар қайда 

тұрады? 

Орыс тілі №15 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№15 

Біз өнім жинадық. 

Ұзындықтыөлшеймін.Ферма

да.Заттарды ұзындығы 

бойынша салыстырамын. 

 

Құрастыру №8 

Біз алысқа сапар шегеміз 

 

Жаратылыстану №15 

Сенің өмір сүруіңе не 

қажет? 

 

Сурет салу №16 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация№16 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №115 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №29 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №30 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Өзін-өзі тану№15 

Достық татулықтан 

басталады 
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Дене шынықтыр№38 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру№39 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Сауат ашу №31 

Достық көмек. Д 

дыбысы мен әрпі 

 

Көркем әдебиет  №17 

Сәруәр   (ертегі) 

Сөйлеуді дамыту№16 

Қысқы орман 

 

Орыс тілі №16 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №16 

Фермада. Заттың салмағын 

анықтаймын. 

Табиғаттың сыйы. Заттарды 

салмағы бойынша 

салыстырамын. 

 

Жаратылыстану№17 

Су мен ауаның қандай 

қасиетін білесің? 

 

Сурет салу №17 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация№17 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №31 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Өзін-өзі тану № 16 

Менің отаным - 

Қазақстан! 

 

 

 

 



 



Перспективалық жоспар 

Мектепалды даярлық сыныбы 

2022 жыл   Қаңтар айы 

Өтпелі тақырып «Қыстың тамаша кезі» 

Мақсаты: Балалардың табиғат жайлы ұғымдарын тиянақтау, табиғатта болатын таңғажайып құбылыстарды бақылай білуге үйрету. Табиғатты сүюге, 

аялауға, оған қамқор бола білуге тәрбиелеу. 

Міндеттері: Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің міндетіміз екенін түсіндіру. 

Таза ауамен демалу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-6 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратлыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №40 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №41 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

 

 

Сауат ашу негіздері№32 

Жануарлардыңдостығы. 

Сауат ашу негіздері №33 

Ойын және мінез. М 

дыбысы мен әрпі 

 

Көркем әдебиет№18 

Сәруәр(ертегі) 

Сөйлеуді дамыту №17 

Бағдаршам – көшедегі 

көмекшім 

 

Орыс тілі №17 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Математика негіздері №17 

Мен жол саламын. 

Фигуралар мен заттардың 

пішінін атаймын. 

Көліктер. Фигуралар мен 

заттардың пішінінатаймын. 

 

Жаратылыстану №16 

Жансыз табиғатқа не қажет? 

 

Құрастыру№9 

Мен тұратын көше және үй 

 

 
 

Сурет салу №16 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №17 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №16 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №29 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №30 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Өзін-өзі тану №17 

Табиғаттан

үйренейік 
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Дене шынықтыру №42 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №43 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №44 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Сауат ашу негіздері №34 

Сүйкімді жануарларым. Қ 

дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу негіздері № 35 

«Ұшты, ұшты!» ойнаймыз. 

Ұ дыбысы мен әрпі 

Көркем әдебиет№18 

Сәруәр (ертегі) 

Сөйлеуді дамыту №18 

Көліктер жіне оның 

түрлері 

 

Орыс тілі №18 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №18 

Серуенге атпен шығамыз. 

Фигуралар мен заттардың 

пішінінбілемін.Ұшақпен 

ұшамыз. Бүтінді және бөлікті 

салыстырамын. 

 

Жаратылыстану №17 

Су мен ауаның қандай 

қасиетін білесің? 

 

 

Сурет салу №17 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Аппликация№18 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Мүсіндеу №17 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Музыка №31 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Музыка №32 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Қоршаған ортамен 

танысу №8 

Көлік түрлері. 

 

Өзін-өзі тану№18 
Мен табиғаттың 

бөлшегімін 
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Дене шынықтыру№45 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру№46 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қаупсіз мінез-құлық 

негіздері №10 

Қауіпсіздік мектебі. Мен 

үйдемін. 

 

Сауат ашу негіздері№36 

Айналамдағы үлкен және 

кіші бейнелер. І дыбысы 

мен әрпі 

Сауат ашу негіздері №37 

Мекені – жер. Е дыбысы 

мен әрпі 

Көркем әдебиет№19 

Автобуста 

Сөйлеуді дамыту №19 

Алматыға саяхат 

 

Орыс тілі №19 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері №19 

Жол бойынан нені көруге 

болады? Бүтін және 

бөліктер 

Астанаға саяхат. Бөліктерден 

фигура құрастырамын. 

 

Құрастыру№10 

Ертегідегі  ғажайып сарай. 

 

Жаратылыстану № 19 

Жансыз табиғаттың пайдасы 

қандай? 

 

Сурет№18 

Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

Аппликация №19 

Пән жетекшісінің 

жоспары бойынша 

Мүсіндеу №18 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №33 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №34 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Өзін-өзі тану№19 

Менің кішкентай 

достарым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Перспективалық жоспар 

Мектепалды  даярлық  сыныбы 

2022 жыл  Ақпан айы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Мақсаты: Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің мін   детіміз екенін түсіндіру. 

Табиғаттың әрбір бөлшегі азамат баласы үшін асқан  байлық, қайталанбас қазына екенін, денсаулықтың қорғаны   екенін ұғындыру. Табиғат аясында 

өзін мәдениетті ұстауға, қоршаған ортаны  ластамай сақтауға тәрбиелеу. 

Міндеттері:Балаларға табиғат, тіршілік, коршаған орта арасында байланыс жайлы  түсініктерін қалыптастыру, балаларға өлі және тірі табиғат жөнінде 

мағлұмат беру, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарауға, қадірлей білу және қамқорлық жасай білуге үйрету. Балалардың ойлау қабілеттерін дамыту. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

 

 

 

Коммуникация-6 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратлыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №47 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №48 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №49 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

 

Сауат ашу негіздері №38 

Жыл мезгілдері. К 

дыбысы менәрпі 

Сауат ашу негіздері №39 

Жолың болсын, жолаушы! 

И дыбысы мен әрпі 

Көркем әдебиет№20 

Автобуста . 

Сөйлеуді дамыту№20 

Жолда абайла 

Орыс тілі №20 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Математика негіздері 

№20 

Атам мен әжемнің 

ауылына 

барамын.Бөліктерден 

фигура құрастырамын. 

Велосипед тебеміз. 

Фигураларды таңдаймын 

және құрастырамын. 

Жаратылыстану№19 

Табиғат құбылыстарының 

ерекшелігі неде? 

 

 

Сурет салу №19 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №20 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №19 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №35 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №36 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу№9 

Мен тұратын қала 

( ауыл) 

Мақсаты:Өз өңірінде 

бағдарлану тәсілдерін 

және өз үйінің 

тұрғылықты 

мекенжайын атау. 

 

Өзін-өзі тану№20 

Мен әдепті баламын 
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Дене шынықтыру №50 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №51 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №52 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Сауат ашу негіздері №40 

Жолың болсын, жолаушы! 

И дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу негіздері  №41 

Қысқы орманға саяхат Й 

дыбысы мен әрпі 

Көркем әдебиет№21 

Төлдер айтысы 

(ертегі) 

Сөйлеуді дамыту№21 

Өмірге келдім 

Орыс тілі №21 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№21 

Менің анам. Заттар тобын 

салыстырамын. 

( =, >, <)белгілері 

Менің достарым.Заттар 

тобын салыстырамын. 

Мақсаты:Белгілерді тану 

( =, >, <). 

Таңбаларды тану ( =, >, 

<). 

Жаратылыстану№20 

Әр жыл мезгілінде қандай 

өзгерістер болады? 

Сурет салу №20 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №21 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №20 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №37 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №38 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Өзін-өзі тану№21 

Мен осындай 

баламын 

 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу№10 

Туған өлкемнің 

табиғаты. 
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Дене шынықтыру№53 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру№54 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №11 

Жеке бас тазалығы. 

Сауат ашу негіздері №42 

Ғарышқа сапар. 

Ғ дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу негіздері №43 

Ертегілер еліне саяхат.  

Г дыбысы мен әрпі 

Көркем әдебиет№22 

Төлдер айтысы 

(ертегі) 

Сөйлеуді дамыту№22 

Қонақ жайлылық 

Орыс тілі №22 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№22 

Мен мектепке барамын. 

Қосамын және азайтамын. 

Менің отбасым. Қосамын 

және азайтамын. 

Құрастыру№11 

Киіз үйді қалай 

безендіреміз? 

Жаратылыстану№21 

Қозғалыс және күш деген 

не? 

 

 

 

Сурет салу №21 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №22 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №21 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №39 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №40 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Өзін-өзі тану№22 

Мен әдепті баламын 
 

 



 



Перспективалық жоспар 

Мектепалды  даярлық сыныбы 

2022 жыл  Наурыз айы 

Өтпелі тақырып «Халық өнердің қайнар көзі» 

Мақсаты: Балаларға қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындыра отырып, баланың бойына адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру, халық өнегесін үйрету. Қазақстан Республикасында тұратын қазақ және басқа халықтардың мәдениетіне, салт-

дәстүрлеріне тәрбиелеуге, адамдарға мейірімді және сыйластық қатынасты қалыптастыру. Ұлттық ойынды насихаттай отырып, нағыз қазақ 

баласының бойындағы   қасиеттерін сынып оқушыларының бойына сіңіру. Әр түрлі жағдайлардан шыға білу, 

тапқырлық,  ептілік,  мергенділік  пен  шапшаңдылық қабілеттерін дамыту.  Ұлттық ойындарды ойната отырып, ата – салтын ардақтауға, 

салауаттылыққа тәрбиелеу. 

Міндеттері:     Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс атай білуге, тілдерін тақпақтар арқылы жетілдіру.  Ойлау,есте сақтау, қабылдау қабілеттерін 

дамыту. Адамгершілікке,тазалыққа,үлкенді сыйлауға,кішіге қамқоршы болуға,бір-біріне көмектесуге тәрбиелеу.Спорттық ойындармен бірге 

ұлттық ойындарды салауатты өмір салтында қолдана білу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 
Коммуникация-5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №55 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №56 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №57 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

 

Сауат ашу негіздері №44 

Қаңбақ пен қоңыздың 

саяхаты. 

Ң дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу негіздері №45 

Шөл дала мен сулы жер. Ө 

дыбысы мен әрпі 

Көркем әдебиет№23 

Тұсау кесу 

(өлең) 

Сөйлеуді дамыту№23 

Қос ішекті домбыра 

Орыс тілі №23 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Математика негіздері 

№23 

Туған өлкетабиғаты. 

Қосуды және азайтуды 

үйренемін. 

Менің елімнің мерекелері. 

Қосуды және азайтуды 

үйренемін. 

 

Жаратылыстану№22 

Жарық қайдан шығады? 

 

 

Сурет салу №22 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Аппликация №23 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Мүсіндеу №22 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №41 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №42 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу№11 

Қазақ халқының 

мәдениеті 

 

Өзін-өзі тану№23 

Мен ұқыпты 

баламын. 
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Дене шынықтыру №58 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №59 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері  №12 

Қауіпсіздік мектебі. Мен 

көшедемін. 

 

 

Сауат ашу негіздері №46 

Анамыздың әлдиі. Ә 

дыбысы мен әрпі. 

Сауат ашу негіздері № 47 

Жұмбақайтабілеміз. 

Ждыбысымен әрпі 

Көркем әдебиет№24 

Тұсау кесу 

(өлең) 

Сөйлеуді дамыту№24 

Наурыз – жыл басы 

Орыс тілі №24 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Жаратылыстану №23 

Дыбыс қайдан шығады? 

Мақсаты:Табиғаттағы 

дыбыс көздерін анықтау 

 

Құрастыру№12 

Мен дәрумендер туралы 

не білемін? 

 

 

Сурет салу №23 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Мүсіндеу №23 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №43 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 
 

Өзін-өзі тану№24 

Мен жақсы баламын 
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Дене шынықтыру №60 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №61 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №62 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Сауат ашу негіздері №48 

Қонақкүту – салтымыз. 

Пдыбысымен әрпі 

Сауат ашу негіздері № 49 

Бауырсақпенқұрт. 

Бдыбысымен әрпі 

Көркем әдебиет№25 

Тиімді тамақтану 

Сөйлеуді дамыту №25 

Дастархан басында 

Орыс тілі №25 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№24 

Жұмбақтар.Мысалдар 

шығарамын. Цифрларды 

бастырып жазамын. 

Туған өлкем. Мысалдар 

шығарамын. Цифрларды 

бастырыпжазамын. 

 

Жаратылыстану №24 

Жылу не үшін қажет? 

 

Сурет салу №24 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Аппликация №24 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Мүсіндеу №24 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №44 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Музыка №45 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Өзін-өзі тану№25 

Ұлттық дәстүрім-

мақтанышым. 

 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №12 

Өмірлері өнеге 

болған ұлы адамдар. 
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                                                                                                       Перспективалық жоспар 

«Қарлығаш» ортаңғы тобы 

2020 жыл  Сәуір айы 

Өтпелі тақырып «Табиғаттың гүлденуі» 

Мақсаты:қарапайым еңбек дағдыларына, еңбек сүйгіштікке, еңбек адамдарына құрмет сезімдерін тәрбиелеуге, адамның қолымен жасалғанның 

барлығына ұқыпты қарауға; балалардың сөйлеуін, зейінін, қиялын дамытуға; мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін 

және ойлауын қалыптастыруға ықпал етеді. балаларға еңбек, еңбексүйгіштік туралы түсінік беру. еңбек ету дағдыларын дамыту. 

Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі -0,5 

Таным- 2,5 

ҚМҰҚ-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,25 

Аппликация-0,25 

Музыка – 1,5 

 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №64 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №65 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №66 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

 

Сауат ашу 

негіздері№51 

Тамақтану әдебі. 

Һ дыбысымен әрпі 

Сауат ашу негіздері 

№52 

Тағамдар қайдан 

келеді? 

Я дыбысымен әрпі 

Көркем әдебиет№26 

Тиімді тамақтану 

Сөйлеуді дамыту№26 

Жеміс-жидектер мен 

көкөністер 

Орыс тілі №26 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Математика негіздері 

№25 

Жемістер менкөгөністер. 

Мысалдар шығарамын. 

Цифрларды бастырып 

жазамын. Көгөністер 

жеймін. Мысалдар 

шығарамын. 

 

Жаратылыстану№26 

Магниттің ерекшелігі 

қандай? 

 

 

Сурет салу №25 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №25 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №26 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №47 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №48 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу№13 

Қазақ халқының қол 

өнері 

 

Өзін-өзі тану№26 

Өнердің ғажайып 

әлемі 
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Дене шынықтыру №68 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру №69 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Қаупсіз мінез-құлық 

негіздері №13 

Қауіпсіздік 

мектебі.Бейтаныс 

адамдармен тілдесу 

ережесі. 

 

Сауат ашу негіздері 

№53 

Кәмпиттің сөзі. 

Ф дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу негіздері 

№54 

Тәттібалдың әлегі Ю 

дыбысы мен әрпі 

Көркем әдебиет№27 

Қайырымды қоян 

(ертегі) 

Сөйлеуді дамыту№27 

Ас атасы – нан 

Орыс тілі №27 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№26 

Пайдалы азық-түлік. 

Цифрлардыбастырыпжазам

ын. 

Мысалдар шығарамын. 

Ас атасы – нан. 

Цифрларды бастырып 

сызамын. 

Мысалдар шығарамын. 

Жаратылыстану №27 

Сен табиғатқа қандай 

пайдалы іс-әрекет 

жасадың? 

Құрастыру№13 

Алтын балық 
 

Сурет салу №26 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация№26 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №27 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №49 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №50 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Өзін-өзі тану№27 

Өнердің ғажайып 

әлемі. 
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Дене шынықтыру №70 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №71 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Дене шынықтыру №72 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Сауат ашу негіздері 

№55 

Балмұздақ. 

Э дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу негіздері 

№56  

Не тәтті, не ащы? 

Щ дыбысы менәрпі 

 

Көркем әдебиет№28 

Қайырымды қоян 

Сөйлеуді дамыту №28 

Атамның ауылында 

Орыс тілі №8 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№27 

Сүт тағамдары. Мысалдар 

және есептер шығарамын. 

Пайдалы азық-түлік. 

Мысалдар және есептер 

шығарамын. 

 

Жаратылыстану №28 

Ауа мен суды ластамау 

үшін не істеу керек? 

 

 

Сурет салу №27 
Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №27 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №28 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №60 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №61 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Өзін-өзі тану№28 

Мен осындай 

баламын. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №14 

Зергерлік бұйымдар. 
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Дене шынықтыру№72 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Дене шынықтыру№73 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері №14 

Қауіпсіздік 

мектебі.Табиғи апат. 

 

Сауат ашу негіздері 

№57 

Дәрумендер. 

В дыбысы мен әрпі 

Сауат ашу негіздері 

№58 

Щеткалар – тазалық 

сақшысы. Ë дыбысы 

мен әрпі 

Көркем әдебиет№29 

Тазалық пен 

ұқыптылық 

Сөйлеуді дамыту№29 

Тазалық пен 

ұқыптылық 

Орыс тілі №29 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Математика негіздері 

№28 

Анаммен бірге тамақ 

әзірлеймін. Мысалдар 

шығарамын. 

Цифрлардыбастырып 

сызамын. 

Мектептегі таңертеңгілік 

ас. Мысалдар және есептер 

шығарамын. 

Құрастыру№14 

Менің сүйікті ойындарым 

Жаратылыстану№29 

Жанды және жансыз 

табиғаттың айырмашылығы 

неде? 

Сурет салу №28 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №28 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №29 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №53 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №54 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
 

Өзін-өзі тану№29 

Достық көмек. 

 

 

 

 



Перспективалық жоспар 

Мектепалды даярлық сыныбы 

2022 жыл  Мамыр айы 

Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Мақсаты: Балалардың бойында адамгершілік қасиеттерді: жақын адамдарына сүйіспеншілікті, оларға қамқорлық жасауға ынтасын, өзінің 

туған қаласына, өз еліне құштарлық сезімді, оның тарихына қызығушылықты тәрбиелеу. Балаларға Ұлы Отан соғысының мазмұнын 

әңгімелеп, осы соғыста ерлік көрсеткен батырлардың ерліктерін, жыл сайын жеңіс күнің мерейлі мерекесін бүкіл халық тойлап отыратынын 

айтып, жеңіс салтанатын көре алмай кеткен боздақтардың, бүгінде саны азайып қалған майдангердің рухына бас ие отырып, балаларды 

отанды қорғауға, Ұлы Отан соғысының батырларының ерлік істеріне тағзым етуге, батыл да ержүрек болуға үйрету. Елін, жерін жаудан 

қорғай білуге, елінің патриоты болуға тәрбиелеу 

Міндеттері: Бір — біріне деген достық қарым — қатынасын нығайтып көмек көрсетуге шақыру. Елін — жерін сүюге құрметтей білуге 

тәрбиелеу. 
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 Денсаулық-3 

Дене шынықтыру -2,5 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

негіздері-0,5 

Коммуникация-6 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -1 

Сауат ашу-2 

Орыс тілі -1 

 

 

Таным- 2,5 

Математика негіздері -1 

Құрастыру-0,5 

Жаратлыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка – 2 

Әлеумет-1,5 

Өзін-өзі тану-1 

Қоршаған ортамен 

таныстыру-0,5 
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Дене шынықтыру №75 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру №76 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

 

 

 

Сауат ашу негіздері 

№60 

Біз чемпион 

боламыз.  

Ч дыбысы менәрпі 

 

Көркем әдебиет№30 

Тазалық 

пенұқыптылық 

 

Орыс тілі №30 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

 

Математика негіздері 

№29 

Жаттығу жасаймыз.Есеп. 

Спорт. Есепшығарамын. 

 

 

Жаратылыстану№30 

«Қызыл кітап» не үшін 

қажет? 

 

 

Сурет салу №29 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №29 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №30 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №55 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №56 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу№15 

Мемлекеттік рәміздер 
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Дене шынықтыру №78 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Қаупсіз мінез-құлық 

негіздері №16  

Қауіпсіздік мектебі. 

Табиғатта өзін дұрыс ұстау 

. 

 

 

Сауат ашу негіздері 

№3 

Жантайбек пен айпад. 

 

Көркем әдебиет№31 

Өс ,ұлан! 

 

Орыс тілі №31 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Жаратылыстану №31 

Табиғат бұрышында 

еңбектің қандай түрлерін 

атқаруға болады? 

 

Құрастыру№16 

Мен санап үйренемін. 

 

 

Сурет салу №30 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №31 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №58 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 
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Дене шынықтыру №78 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Дене шынықтыру №79 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

Дене шынықтыру №80 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

 

Сауат ашу негіздері 

№62 

ь және ъ 

Сауат ашу негіздері 

№ 63 

«Ұшты, ұшты!» 

ойнаймыз. Ұ дыбысы 

мен әрпі 

Сөйлеуді дамыту 

№31 

Денсаулық еліне 

саяхат 

Орыс тілі №32 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

.Математика негіздері 

№30 

Спорттық ойындар. 

Мысалдар мен есептерді 

шығарамын. 

Таза ауадағы қимылды 

ойындар. Мысалдар 

және есептер 

шығарамын. 

 

Жаратылыстану №17 

Су мен ауаның қандай 

қасиетін білесің? 

 

 

 

Сурет салу №31 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация №30 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Мүсіндеу №32 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №59 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Музыка №60 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Сөйлеуді дамыту №31 

Денсаулық еліне саяхат 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу №8 
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Дене шынықтыру№79 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Дене шынықтыру№80 

Пән жетекшісінің  жоспары 

бойынша. 

 

Сауат ашу негіздері 

№32 

Əйбат біздің Əліпби 

Сөйлеуді 

дамыту№32 

Он екі мүшең сау 

болсын десең 

Орыс тілі №32 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Математика негіздері 

№32 

Серуен.Қорытындылау. 

Гигиена. 

Меніңқолымнан 

не 

келедіжәнененібілемін. 

 

 

Сурет салу №32 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

Аппликация  №32 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша.. 

Музыка №62 

Пән жетекшісінің  

жоспары бойынша. 

 

Өзін-өзі тану№32 

Мен еңбекқор баламын. 

 

 

 

 

 

 


