ЦИКЛОГРАММА

Қыркүйек
Күн тәртібі
1апта

Уақыты

Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)

8.00-8.50

Таңғы ас

9.10-9.35

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Дүйсенбі

Сейсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»

Ермексазбен ойын.
«Досыма доп
сыйлаймын»

8.50-9.10

9.35-10.00

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Балабақша»
Тақырыпша «Менің балабақшам»
Бейсенбі
Жұма

Суреттер қарастыру
«Жақсы деген немене,
жаман деген немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты ақырынсыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек» Қ/о «Паравоз»
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»

10.00 11.20 1.Дене шынықтыру
«Жүру»
2.Музыка
«Тату доспыз
бәріміз»

1.Сурет салу
«Дәмді
алмалар»(қарындаштар
мен қылқаламдыды еске
түсіру)
2.ҚМҰҚ
«Бір және көп,көп
сандарды салыстыру»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту

1.Дене шынықтыру
«Екі аяқпен секіріп
тұру
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Менің балабақшам»
3.Көркем әдебиет
«Кел балалар оқылық»

1.Сөйлеуді дамыту
«Қуыршақ бізге қонаққа
келді»
2.Мүсіндеу
«Алма мен алмұрт»
3.Музыка
«Тату доспыз бәріміз»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимыл-қозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Бізді қоршаған орта»
3.Вариативтік компонент
Сиқырлы сандар
Сурет бойынша сызықтарды
қосу

Серуен:

11.20 12.20

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет
Сюжетті-рольдік
ойын

15.30 16.00
16.00 16.45

Сөйлем.
Саусақ жаттығуы«Доп»
Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
киіндіріп далаға
киіндіріп далаға
киіндіріп далаға серуенге далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Күзгі ауа
Тақырыбы: Көліктер Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы
райын бақылау
Мақсаты:көлік түрлері Мақсаты:балалардың
Мақсаты:құстардың
Мақсаты:ауа-райы жыл
Мақсаты:туған өлкенің жайлы білімдерін
аспан сұлулығын көру
мезгілдеріне байланысты
әртүрлі болатыны,олар
орманы ондағы
өзгеріп отыратыны жайлы
қалыптастыру, ондағы дағдыларын
табиғатта өмір сүретіні
ағаштардың түрлері
қалыптастыру.
түсінік беру.
пайдалы және зиянды
және қамқорлықпен
туралы түсініктерін
жақтарымен
қарауға тәрбиелеу.
қалыптастыру.
таныстыру.
Тақырыбы:мысық пен Тақырыбы:ақсерек- Тақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды теңіз
тышқан
қоян
көксерек
Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:ойынға деген түсініп ойнау.
ептілікке баулу
Мақсаты:ойынға
қызығушылықтарын
жылдамдыққа баулу.
белсене араласу.
арттыру.
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
абзал
жандардың
еңбегіне
үлкендердің
еңбегін
отбасындағы
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
деген
балалардың
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
әрекетін жетілдіру.
сүйіспеншіліктерін
.
Достарға үлкендерге
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара түсінушілік
арттыру.
ададалыққа баулу
деген қарымсезімін арттыру.
қатынасқа үйрету.

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

Дидактикалық ойын
«Бұл не?Бұл кім»
(сурет қарастыру)
Мақсаты:Балаларды
көпше етістікті
қолдану арқылы,
сөздік қорын молайту.

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Жапырағына қарай
«Ғажайып қапшық»
«Қайсысы қайда
ажырат»
Мақсаты: баланың сөздік тіршілік етеді»
Мақсаты:Ұқсас белгісіне
қорын ойыншықтардың
Мақсаты:жануарларды
қарай жапырақтарды таба атауларын білдіретін
ұқсас белгілеріне қарай
білуге жаттықтыру.Сөздік сөздермен байыту.
табу,олардың мекенқорын толықтыру есту
жайын анықтау.Сөздік
қабылдау қабілетін дамыту
қорын молайту.
16.45 17.00 Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

17.00 17.20
17.20 18.00 Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Анаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?» және
т.б.
18.00 18.30 Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Қыркүйек
Күн тәртібі
2 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

10.00 11.20

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Балабақша»
Тақырыпша «Менің достарым»
Бейсенбі
Жұма

Балалармен әңгіме
жүргізу

Суреттер қарастыру «Жақсы
деген немене, жаман деген
немене»

Тыныс алу гимнастикасын Д/о «Қатты ақырынжасату.
сыбырлап.

Жаттығулар кешені
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал тастамақ» Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Допты қуып жет» Қ/о «Күн мен жаңбыр» Қ/о «Күн мен түн»
1.Дене шынықтыру
«Бір орыннан
ұзындыққа секіру
2.Музыка
«Балдырғандар әні»

1.Сурет салу
«Алма бағы»(ағаштар
мен бұталар)»
2.ҚМҰҚ
«3,4 сандарын
салыстыру»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Буын, дыбыс.
Саусақ жаттығуы «Кірпі

1.Дене шынықтыру
«Тепе-теңдік»
2.Көркем әдебиет
«Біздің балабақшада»
3.Орыс тілі

1.Сөйлеуді дамыту
«Ит және оның
кішкене күшіктері»
2.Құрастыру
«Көп қабатты үйлер»
3.Музыка
«Тату доспыз бәріміз»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимыл-қозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Алтын күз келді»
3.Вариативтік компонент
Сиқырлы сандар
Түс және пішін

Серуен:

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Жаңбыр
Мақсаты:табиғаттың
өзгерістеріне баланың
көзін жеткізу,
«қышқылды жаңбыр»
«улы жаңбырлар».Білу
қабілеттілігін.қызығушы
лығын арттыру
Тақырыбы:соқыртеке
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Қонақ қарсы Тақырыбы:Интервью
Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
алу
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар өздерін
Мақсаты:Балалардың
сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
үлкен адам
қонақ келгенде қалай
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
құрметтеп қарсы алуын
жануарлардың
ішінде
қабілетін арттыру.
тәртібін сақтауын біледі.
үйренеді.
тану білуге арналған

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет
Сюжетті-рольдік
ойын

15.30 16.00
16.00 16.45

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Ауа
Мақсаты:балаларға
адамдар жануарлар және
өсімдіктер тіршілігі үшін
ауаның маңызы зор.

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
апару.
Тақырыбы:Бұлттар
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:Жапырақтар
Мақсаты:балалардың Мақсаты: балаларды өлі Мақсаты: балаларды жыл
аспан сұлулығын
табиғат аспан
мезгілімен таныстыру.
денелерімен
көру,бұлт түрлерінің
Жапырақтардың жыл
таныстыру,күн жылу
мезгілдеріне байланысты
атауларын бекіту.
менөмірдің бастауы
өзгеріп отыруы туралы
екендігі туралы түсінік түсінік беру
беру.
Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу
Тақырыбы: аю апанында
қаздар
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға деген Тақырыбы:дүкенші
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
Мақсаты:ойынды дұрыс ептілікке баулу..
араласу.
арттыру.
түсініп ойнау.

Тақырыбы:Қоян
мен көжектер
Мақсаты:Балалар
өздеріне қоян рөлін
алып,өздерін қояндай
сезінуі.

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Нан дастарқанға қалай
«Бұл қандай құс?»
«Бұл қай кезде киеді»
«Бізге күз не әкелді?»
келеді»(сурет қарастыру) Мақсаты:белгілі бір
Мақсаты:әр жыл
Мақсаты:күз бізге не
Мақсаты:Бидайды қалай ерекшеліктеріне қарай
мезгілінде қандай
әкелгені туралы білімдерін
өсіру және одан нанды
құстардың суреттеуге
киімдер киетінін
бекіту.Ойын арқылы
қалай жасау жөніндегі
үйрету және оларды
баяндату арқылы сөздік түстерді жемістер мен
балалардың білімдерін
ажырата білуге үйрету.
қорларын млайтып,ауыз көкөністерді ажырата және
толықтырып жүйелеу
екі сөйлеуге баулу.
атай білуге үйрету
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
« Жемістерді атап
бер»
Мақсаты:түсіне,
көлеміне қарай атау
сұрақтарға жауап
беруге үйрету

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Анаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?» және
т.б.
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ататабыс ету
анасына табыс ету
анасына табыс ету
анасына табыс ету
табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Қыркүйек
Күн тәртібі
3 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

10.00 11.20

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Балабақша»
Тақырыпша «Сүйікті ойыншықтарым ойыным»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Жүруді жүгірумен,
жүгіруді жүрумен
алмастыру»

1.Сурет салу
«жолақтағы оюэлементтері»
2.ҚМҰҚ
«Сан мен заттың
арасындағы сәйкестікті
табу»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Отбасы.
Саусақ жаттығуы
«Күнге ұқсаймыз»

1.Дене шынықтыру
«Бөрененің үстінде
секіру»
2.Қоршаған орта
«Жанды-жансыз табиғат»
3.Көркем әдебиет
«Ойыншықтарым»

1.Сөйлеуді дамыту
«Суреттеу бойынша
тап»
2.Аппликация
«Достарыма арналған
үй»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Мол өнім»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Суретпен жұмыс.
Заттардың
бағытын,орнын
ауыстыру

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет
Сюжетті-рольдік
ойын

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Тамшы су
Мақсаты:балаларды
судың қасиеттерімен
таныстыруды
жалғастыру.Судың
мөлдір болатындығы
жайлы суға деген
ұқыптылығын
тәрбиелеу.
Тақырыбы:жұбын тап
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көлік
Мақсаты: көлік түрлері
жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көше
Мақсаты: балаларды
өздерінің тұратын жері
туралы,көше атауын,оның
балабақшасы қай жерде
орналасқанын білу.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Табиғат
Мақсаты: табиғат және
адам қолымен жасаған
нысандарды ажырата
білуге үйрету;өлі және
тірі табиғат туралы
ұғым беру.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Жел
Мақсаты:балаларды
табиғат құбылысының
бірі желмен
таныстыру.Оның
табиғат және адам
өмірін-дегі орны зор.

Тақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: сакина
Тақырыбы:ақсерексалу
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынды
көксерек
Мақсаты:шапшаңдық
қызығушылықтарын
дұрыс
түсініп
ойнау.
Мақсаты:ойынға
арттыру
қа ептілікке баулу.
белсене араласу.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигиеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
16.00 16.45 Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша
Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән
Тақырыбы:Хат тасушы
тәртібін сақтайық
теңіз
ательесі
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын ережесін Мақсаты:Балалар
бір-біріне
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
бұзбай дұрыс ойнауға
өздерін тігінші рөлінде сүйіспеншілікке ,достәртібін үйрету
сезініп киімдердің
баулу.Сыпайы әрі әдемі баулу.
тыққа бауырмашыл
ұзындығын,
сөйлеуге үйрету.
болуға сыйластыққа
пішінін,моделін,түсін
баулу
білуін үйренеді

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

Дидактикалық ойын
«Шар жарылды».
Мақсаты:Дыбыстық
жаттығу жасау
арқылы «ш» анық
айтуға жаттықтыру
16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
«Жаңылтпаштар»
Мақсаты.балаларды
жаңылтпаштарды дұрыс
әрі жылдам айтуға үйрету

Дидактикалық ойын
«Сандар шатасты»
Мақсаты:Сандар
қатарындағы сандардың
орны жайлы білімдерін
нығайту .

Дидактикалық ойын.
«Зат неге ұқсайды»
Мақсаты:айналадағы
заттардың
геометриялық
пішінін ажырата білу
дағдыларын дамыту

Дидактикалық ойын
«Біреу және көп»
Мақсаты:«Біреу және көп
ұғымын ажырата алуға
үйрету

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Анаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Қыркүйек
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Балабақша»
Тақырыпша «Жиһаз»
Бейсенбі
Жұма

4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

8.00-8.50

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

9.35-10.00

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

10.00 11.20

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты ақырынсыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о«Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Баскетбол ойынның
элементтері»
2.Музыка
«Кел,билейік»

1.Сурет салу
«Не салғым келсе,соны
саламын»
2.ҚМҰҚ
«Сандарды
салыстыру,тәулік
бөлігі»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Дауысты, дауыссыз
дыбыстар.
Тіл жаттығуы
«Ағайынды аралар»

1.Дене шынықтыру
«Допты домалату»
2.Көркем әдебиет
«Күзде»
3.Орыс тілі

1.Сөйлеуді дамыту
«Жаңа үйді кім
тұрғызды»
2.Құрастыру
«Кітапша»
3.Музыка
«Кел,билейік»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Дастарқанға нан
қайдан келеді
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Заттарды санау. Тура
және кері санау

Серуен:

11.20 12.20

Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
Тақырыбы:Аула
ағаштары
Мақсаты:ағаш
түрлкерімен
таныстыру,әртүрлі
болатыны жайлы
әңгімелеу.

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет
Сюжетті-рольдік
ойын

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00
16.00 16.45

Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:балалардың
аспан сұлулығын көру
дағдыларын
қалыптастыру.

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
далаға серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы: Күннің көзі
Мақсаты:құстардың
Мақсаты: балаларды өлі
әртүрлі болатыны,олар
табиғат аспан
табиғатта өмір сүретіні
денелерімен таныстыру,
және қамқорлықпен
күн жылу мен өмірдің
қарауға тәрбиелеу.
бастауы екендігі туралы
түсінік беру.
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
түсініп ойнау.
ептілікке баулу.

Тақырыбы:аңшы мен
қоян
Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
арттыру
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
абзал
жандардың
үлкендердің еңбегін бағалай
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне
деген
сыпайлыққа баулу
білуге, сыпайлыққа,
әрекетін жетілдіру.
балалардың
Достарға үлкендерге
ізгілікке, ададалыққа баулу
сүйіспеншіліктерін
деген қарымарттыру.
қатынасқа үйрету.
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Мақсаты:туған өлкенің
орманы ондағы
ағаштардың түрлері тура
лы түсініктерін
қалыптастыру

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара
түсінушілік сезімін
арттыру.

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын «Не Дидактикалық ойын
«Үй жиһаздары»
«Өзі және отбасы туралы қайда өседі»
«Жыл мезгілдері»
(сурет қарастыру)
әңгімелеп бер»
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:балалардың жыл
Мақсаты:Үй ішіне
Мақсаты:Отбасындағы
өсімдіктер жөніндегі
мезгілдері туралы білімдерін
қажетті жиһаздардың қарым қатынас мәдениеті білімдерін бекіту
бекіту мезгілдерді атауларын
жеке бөліктерін
туралы түсінік беру,
балалардың өз бетінше
үйрету(қыс,көктем,жаз,күз)
сөэбен дұрыс айтуға
ойлау қабілетін және
Мезгіл өзгерістерін
үйрету
белсендіктерін дамыту
талқылау.
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Не өзгерді»
Мақсаты:көру арқылы
ойлау қабілеттерін
арттыру.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Анаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?» және
т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету .

ЦИКЛОГРАММА

Қазан
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Менің отбасым»
Тақырыпша «Менің отбасым.Отбасымның еңбегі»
Бейсенбі
Жұма

1 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

8.00-8.50

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу: Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал тастамақ» Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Қапшықты нысанаға
лақтыру»
2.Музыка
«Күз жомарт»

1.Сурет салу
«Үлкен және кіщкентай
сәбәз»
2.ҚМҰҚ
«1 цифры және санымен
танысу»
3.Вариативтік
компонент Бала тілін
дамыту
Күз кереметі. Жемістер.
Саусақ жаттығуы
«Саңырауқұлақ»

1.Дене шынықтыру
«Қыздар мен ұлдарға
арналған ойындар»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Менің отбасым»
3.Көркем әдебиет
«Жапырақтар»

1.Сөйлеуді дамыту
«Қонақтарды күтеміз»
2.Мүсіндеу
«Жолдағы кірпі»
3.Музыка
«Күз жомарт»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Аяғы бар қалпақтар»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
«Біз нешеуміз»

Серуен:

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Мақсаты:туған өлкенің
орманы ондағы
ағаштардың түрлері
тура лы түсініктерін
қалыптастыру..
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:көлік түрлері
Мақсаты:балалардың
жайлы білімдерін
аспан сұлулығын көру
дағдыларын
қалыптастыру, ондағы
қалыптастыру.
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты:құстардың
Мақсаты:ауа-райы жыл
әртүрлі болатыны,олар
мезгілдеріне байланысты
табиғатта өмір сүретіні
өзгеріп отыратыны
және қамқорлықпен
жайлы түсінік беру.
қарауға тәрбиелеу.

Тақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ұшты-ұшты
қоян
Мақсаты:ойынды дұрыс
Мақсаты:ойынға деген түсініп ойнау.
қызығушылықтарын
арттыру.
Серуеннен оралу
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Түскі ас
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
ояту, ауа, су
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
шаралары
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Бесін ас
Ойындар, дербес
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
әрекет
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
абзал жандардың
үлкендердің еңбегін
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне
деген
бағалай білуге,
сыпайлыққа
баулу
әрекетін жетілдіру.
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
Достарға үлкендерге
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
деген
қарымБаланың жеке даму
арттыру.
қатынасқа үйрету.
картасына сәйкес жеке
жұмыс
16.00 16.45
Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

Тақырыбы: толкиды
теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара түсінушілік
сезімін арттыру.

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Зологиялық фриздер» «Заттық фриздер»
Мақсаты:Балаларды Мақсаты:Заттарды көріп
сипаттау арқылы
антоним сөздері
балалардың
туралы түсінік
қалыптастыру.Жаба сезімталдығын
дамыту,қоршаған орта
йы мен үй
жайлы танымдарын
жануарлары
кеңейту сөздік қорын
құстардың дене
дамыту

бітіміне қарап
зобаққа орналастыру
оларға қамқоршы
болуға тәрбиелеу
Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
«Үй жануарлары мен
жабайы жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары
мен жабайы жануарлар
туралы білімдерін
бекіту.Тез ойлау
қабілетін,зейінін
тәрбиелеу,белсенділігін
арттыру
.

Дидактикалық ойын
«Ақылды машиналар»
Мақсаты:Адамдардың
жұмыстарын жеңілдетуде
машиналардың көмегі
туралы балалардың
білімдерін бекіту

Дидактикалық ойын
«Табиғат құбылыстарын
ажыратып олардың
қасиеттерін ата»
Мақсаты:Қасиетіне
қарай:қар мен
жаңбырды ажырата
білу,табиғат
құбылыстары жөніндегі
білімдерін бекіту,қатты,
жұмсақ,ериді,буға
айналады

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Қазан
Күн тәртібі
2 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

10.00 11.20

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Менің отбасым»
Тақырыпша«Менің көшем»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты ақырынсыбырлап.

Ойын- жаттығ: Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал тастамақ» Қ/о «Аңшы мен үйрек» Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«ШыбынбикеШыбынгүл»
2.Музыка
«Күзгі орман»

1.Сурет салу
«Алтын күз»
2.ҚМҰҚ
«1санын
бекіту,пысықтау,
үлкен,кішкентай»
3.Вариативтік
компонент Бала тілін
дамыту
Сөз. Сөз тіркестері.
Саусақ жаттығуы
«Құлпы»

1.Дене шынықтыру
«Доппен жұмыс»
2.Көркем әдебиет
«Ойдан шыққан әңгіме»
3.Орыс тілі

1.Сөйлеуді дамыту
«Ойыншықтар дүкені»
2.Құрастыру
«Қанқыз»
3.Музыка
«Күзгі орман»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимыл-қозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Ағаштар мен бұталар»
3.Вариативтік компонент
Сиқырлы сандар
Суретпен жұмыс

Серуен:

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Жаңбыр
Мақсаты:табиғаттың
өзгерістеріне баланың
көзін жеткізу,
«қышқылды жаңбыр»
«улы жаңбырлар».Білу
қабілеттілігін.қызығушы
лығын арттыру
Тақырыбы:соқыртеке
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
Тақырыбы:Ауа
Тақырыбы:Бұлттар
Мақсаты:балаларға
Мақсаты:балалардың
адамдар жануарлар және аспан сұлулығын
өсімдіктер тіршілігі үшін көру,бұлт түрлерінің
ауаның маңызы зор.
атауларын бекіту.

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
Тақырыбы:Жапырақтар
Тақырыбы: Күннің көзі Мақсаты: балаларды жыл
Мақсаты: балаларды өлі мезгілімен таныстыру.
табиғат аспан денелерімен Жапырақтардың жыл
таныстыру,күн жылу
мезгілдеріне байланысты
менөмірдің бастауы
өзгеріп отыруы туралы
екендігі туралы түсінік
түсінік беру
Тақырыбы:аңшы мен беру.
Тақырыбы:қасқыр мен қоян
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: аю апанында
қаздар
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға деген Мақсаты:ойынды
Мақсаты:ойынға
ептілікке баулу..
дұрыс түсініп ойнау.
қызығушылықтарын
белсене араласу.

арттыру.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Қонақ
Тақырыбы:Интервью Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
қарсы алу
Мақсаты:Балалардың Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалардың сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
қонақ келгенде қалай
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа жануарлардың
сезініп,дәмханаға барып
құрметтеп қарсы
ішінде
тану
білуге
арналған
қабілетін арттыру.
тәртібін сақтауын біледі.
алуын үйренеді.

Тақырыбы:Қоян мен
көжектер
Мақсаты:Балалар
өздеріне қоян рөлін
алып,өздерін қояндай
сезінуі.

Дидактикалық ойын
«Үй жануарлары»
Мақсаты:Балаларды үй
жануарлары мен
төлдерді ажыратуға
қалай дыбыстайтынын
және қамқоршы болуға
тәрбиелеу
Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Жалпы атауын ата»
«Телефон»
«Қайсысы ұнайды»
Мақсаты:Баларға
Мақсаты: Естіген сөзді екінші Мақсаты: Суреттен
заттарды жеке-жеке
балаға бұлжытпай жеткізуге көрген заттарынң атын
таныта келе,ең соңында дағдыландыру,диологты
атап,суреттеп,қайсысы
заттардың жалпы атауын сөйлеуді жетілдіру арқылы
ұнайтынын,не үшін
бір сөзбен ойлана
сөздік қорын молайту
ұнағанын айтқызу.Сөздік
отырып шешуде
қорын молайту
тапқырлыққа
шапшаңдыққа баулу
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Біздің қөңіл күйіміз»
Мақсаты:Балаларды
сурет бойынша бет
әлпеті ым мен
мимикаға байланысты
қөңіл күйді ажырата
білуге үйрету

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Қазан
Күн тәртібі
3 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

8.50-9.10

9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Менің отбасым»
Тақырыпша «Үйдегі қауіпсіздік және көшеде»
Бейсенбі
Жұма

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек» Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Әжемнің ауылына
қонаққа
бару»спорттық ойын

1.Сурет салу
«Орамалды
әшекейлеу»(қазақтың
ұлттық оюэлементтерін шаршыға
салу
2.ҚМҰҚ
«2 цифры және
санымен танысу»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Сөйлем құрылымы.
Саусақ жаттығуы
«Жаңбыр»

1.Дене шынықтыру
«Белгі бойынша тоқтап
жүру және жүру»
2.Қоршаған орта
«Күз сыйы?»
3.Көркем әдебиет
«Не деу керек?»

1.Сөйлеуді дамыту
«Серуенде»
2.Аппликация
«Піскен алмалар»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Алтын жапырақ
төккен күз»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
«Кім қай партада
отыр?» (Ойын)

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
далаға
серуенге
апару.
далаға
серуенге
апару.
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көлік
Тақырыбы:Көше
Тақырыбы:
Табиғат
Тақырыбы:Жел
Тақырыбы:Тамшы су
Мақсаты: көлік түрлері Мақсаты: балаларды
Мақсаты: табиғат және адам Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
жайлы білімдерін
өздерінің тұратын жері
қолымен жасаған нысандар- табиғат құбылысының
судың қасиеттерімен
қалыптастыру, ондағы туралы,көше атауын,оның ды ажырата білуге үйрету;өлі бірі желмен
таныстыруды
таныстыру.Оның табиғат
пайдалы және зиянды
балабақшасы қай жерде және тірі табиғат туралы
жалғастыру.Судың
және адам өміріндегі
жақтарымен таныстыру. орналасқанын білу.
ұғым беру.
мөлдір болатындығы
орны зор.
жайлы суға деген
ұқыптылығын
тәрбиелеу.
Тақырыбы:жұбын
Тақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты
Тақырыбы: сакина салу
Тақырыбы:ақсеректап
Мақсаты:ойынға
деген
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынды
дұрыс
көксерек
Мақсаты:ептілікке
қызығушылықтарын
ептілікке баулу
түсініп ойнау.
Мақсаты:ойынға
арттыру
жылдамдыққа баулу. белсене араласу.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша
Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән ательесі Тақырыбы:Хат тасушы
тәртібін сақтайық
теңіз
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын
өздерін тігінші рөлінде
бір-біріне
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
ережесін бұзбай дұрыс
сезініп киімдердің
сүйіспеншілікке ,достәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі ойнауға баулу.
ұзындығын, пішінін,
тыққа бауырмашыл
сөйлеуге үйрету.
моделін,түсін білуін
болуға сыйластыққа
үйренеді
баулу
11.20 12.20

картасына сәйкес жеке
жұмыс

16.00 16.45

Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00

Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

Дидактикалық ойын
«Не артық»
Мақсаты:.Балаларды
суретке қарап
оларды топтастыруға
үйрету қамқоршы
болуға тәрбиелеу

Дидактикалық ойын
«Сандық»
Мақсаты:Баларды
берілген тапсырманы
ойлана отырып шешуге
баулу

Дидактикалық ойын
«Ғажайып қапшық»
Мақсаты: баланың сөздік
қорын ойыншықтардың
атауларын білдіретін
сөздермен байыту.

Дидактикалық ойын
«Қайдан сатып алуға
болады?»
Мақсаты:Азықтүлік,көкөніс,жемісжидек атауларын еске
түсіру мен оларды
ажырата білу
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Жақсы әдет» «Жаман
әдет»
Мақсаты:Балаларды
«жақсы» «жаман»
сөздерінің мағнасы мен
оларды орынды
қолдануға үйрету .

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Қазан
Күн тәртібі
4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

Сейсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
«Досыма доп
сыйлаймын»

8.50-9.10
9.10-9.35

9.35-10.00

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Менің отбасым»
Тақырыпша «Күз жомарт»
Бейсенбі
Жұма

Суреттер қарастыру «Жақсы
деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Аттап жүру»
2.Музыка
«Күз байлығы»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.

1.Сурет салу
«Қандай заттың пішіні
дөңгелеккке ұқсайды?»
2.ҚМҰҚ
«2санын бекіту және
пысықтау,жақын,алыс»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Сөйлем түрлері.
Саусақ жаттығуы
«Моншақ»

1.Дене шынықтыру
«Аттракциондар»
2.Көркем әдебиет
«Құмырсқа мен
көгершін»
3.Орыс тілі

1.Сөйлеуді дамыту
«Бау-бақшада бақтарда»
2.Құрастыру
«Жапырақтан жасалған
балықтар»
3.Музыка
«Күз байлығы»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
серуенге апару.

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Қанатты достар»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
«Сиқырлы
қоржын»(Ойын)
Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.

Тақырыбы:Аула
ағаштары
Мақсаты:ағаш
түрлкерімен
таныстыру,әртүрлі
болатыны жайлы
әңгімелеу.
Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Тақырыбы:Ағаштар
Мақсаты:туған өлкенің
орманы ондағы
ағаштардың түрлері тура
лы түсініктерін
қалыптастыру..

Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:балалардың
аспан сұлулығын көру
дағдыларын
қалыптастыру.

Тақырыбы:Бұлттар
Мақсаты: балалардың
аспан сұлулығын көру,бұлт
түрлерінің атауларын
бекіту.

Тақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ұшты-ұшты
қоян
Мақсаты:ойынды дұрыс
Мақсаты:ойынға деген түсініп ойнау.
қызығушылықтарын
арттыру.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
абзал
жандардың
үлкендердің еңбегін
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне деген
бағалай білуге,
сыпайлыққа баулу
әрекетін жетілдіру.
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
Достарға үлкендерге
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
деген қарымарттыру.
қатынасқа үйрету.
16.00 16.45
Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

Тақырыбы: Күннің көзі
Мақсаты: балаларды өлі
табиғат аспан
денелерімен таныстыру,
күн жылу мен өмірдің
бастауы екендігі туралы
түсінік беру.
Тақырыбы: толкиды
теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу.

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара
түсінушілік сезімін
арттыру.

Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Менің сүйікті
«Жол әліппесі»
«Ғажайып қапшық»
«Жаңғырық»
ертегім»
Мақсаты: Балаларды
Мақсаты: баланың сөздік Мақсаты:Жаңғырықты
Мақсаты:Ертегі
алдын-ала көшеде жүру қорын ойыншықтардың
ауызбен айтуға үйрету
кейіпкерлері бойынша ережесімен және жол
атауларын білдіретін
атау,жағымды
белгілерімен таныстыру сөздермен байыту.
жағымсыз
кейіпкерлерді атау
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
анасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Қараша
Күн тәртібі
1 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

10.00 11.20

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Дені сау болып өсеміз»
Тақырыпша «Бәрі өзім жайлы»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Паравоз»
Қ/о «Ұшты-ұшты»
Қ/о «Ақ қояні»
Қ/о «Мсық пен тышқан»
Қ/о «Қасқыр мен
лақтар»
1.Дене шынықтыру
«Музыкалық ырғақты
жаттығулар»
2.Музыка
«Атамның киіз үйі»

1.Сурет салу
«Үйлің суретін
саламыз»
2.ҚМҰҚ
«3 цифры және, кеше,
бүгін, ертең»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Ойыншықтар.
Саусақ жаттығуы
«Тыңдамайтын доп»

1.Дене шынықтыру
«Командалық ойындар»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Мені қоршаған орта »
3.Көркем әдебиет
«Отбасындағы
сыйластық»

1.Сөйлеуді дамыту
«Ц»және «Ч»дыбыстары
2.Мүсіндеу
«Әдемі торғай»
3.Музыка
«Атамның киіз үйі»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Құсахананы
мекендеушілер»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Таныс фигураларды
ата

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Мақсаты:туған
өлкенің орманы
ондағы ағаштардың
түрлері тура лы
түсініктерін
қалыптастыру..
Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер
Мақсаты:көлік түрлері
жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:балалардың
аспан сұлулығын көру
дағдыларын
қалыптастыру.

Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
Тақырыбы:Құстардың серуенге апару.
жылы жаққа ұшып кетуі Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты:ауа-райы жыл
Мақсаты: құстардың
әртүрлі болатыны,олар мезгілдеріне байланысты
табиғатта өмір сүретіні өзгеріп отыратыны
жайлы түсінік беру.

және қамқорлықпен
қарауға тәрбиелеу.
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа

Тақырыбы:аңшы мен
қоян
Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
ептілікке баулу
арттыру.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
абзал
жандардың
үлкендердің
еңбегін
отбасындағы
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне деген
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
сыпайлыққа баулу
әрекетін жетілдіру.
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара
Достарға үлкендерге
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
деген қарымарттыру.
арттыру.
қатынасқа үйрету.
16.00 16.45
Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

Дидактикалық ойын
«Бұл не?Бұл кім»
(сурет қарастыру)
Мақсаты:Балаларды
көпше етістікті
қолдану арқылы,
сөздік қорын
молайту.
Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Жапырағына қарай
«Ғажайып қапшық»
«Қайсысы қайда тіршілік
ажырат»
Мақсаты: баланың сөздік
етеді»
Мақсаты:Ұқсас белгісіне қорын ойыншықтардың
Мақсаты:жануарларды
қарай жапырақтарды таба атауларын білдіретін
ұқсас белгілеріне қарай
білуге жаттықтыру.Сөздік сөздермен байыту.
табу,олардың мекенқорын толықтыру есту
жайын анықтау.Сөздік
қабылдау қабілетін
қорын молайту.
дамыту
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Қараша
Күн тәртібі
2 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Дені сау болып өсеміз»
Тақырыпша «Дұрыс тамақтану.Витаминдер»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Қаздар»
Қ/о «Төбеде доп қуу»
Қ/о «Күн мен түн»
Қ/о «Көги гөк»
Қ/о «Түлкі мен қаздар»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Лақтан қайтадан
адамға айналу үшін
Иванушкаға көмек
береміз!»спорттық
мереке
2.Музыка
«Біздің Алматы»

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Жаңбыр

1.Сурет салу
1.Дене шынықтыру
«Күз бейнесі»
«Бөрене үстінде
2.ҚМҰҚ
еңбектеу»
«1,2,3 санын бекіту
2.Көркем әдебиет
пысықтау, биік,аласа» «Атасының ақылы»
3.Вариативтік
3.Орыс тілі
компонент
Бала тілін дамыту
Сурет бойынша әңгіме.
Тіл жаттығуы
«Тынымсыз тіл туралы
ертегі»
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
Тақырыбы:Ауа
Тақырыбы:Бұлттар

1.Сөйлеуді дамыту
«Не дәмді»ертегісі
2.Құрастыру
«Мәшинелер»
3.Музыка
«Біздің Алматы»

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Жабайы және үй
жанауарлары»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Геометриялық
фигуралармен танысу
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Шық

Мақсаты:табиғаттың
өзгерістеріне баланың
көзін жеткізу,
«қышқылды жаңбыр»
«улы жаңбырлар».Білу
қабілеттілігін.қызығушылығын арттыру
Тақырыбы:соқыртеке
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

Мақсаты:балаларға
Мақсаты:балалардың аспан Мақсаты: балаларды өлі Мақсаты: балаларды
адамдар жануарлар және сұлулығын көру,бұлт
табиғат аспан денелерімен табиғат құбылыстарының
өсімдіктер тіршілігі үшін түрлерінің атауларын
таныстыру,күн жылу мен бірі шықпен таныстыру.
ауаның маңызы зор.
өмірдің бастауы екендігі
бекіту.
туралы түсінік беру.
Тақырыбы:қасқыр мен
қаздар
Мақсаты:ойынға
белсене араласу.

Тақырыбы:сакина салу
Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
арттыру.

Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
теңіз
Мақсаты:ойынды
Мақсаты:шапшаңдыққа
дұрыс түсініп ойнау.
ептілікке баулу.

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Қонақ
Тақырыбы:Интервью
Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
қарсы алу
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балаларды сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
ң қонақ келгенде
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
қалай құрметтеп
жануарлардың
ішінде
қабілетін арттыру.
тәртібін сақтауын біледі.
қарсы алуын
тану білуге арналған
үйренеді.
Дидактикалық ойын
«Нан дастарқанға
қалай келеді»(сурет
қарастыру)
Мақсаты:Бидайды
қалай өсіру және
одан нанды қалай
жасау жөніндегі
балалардың

Дидактикалық ойын
«Бұл қандай құс?»
Мақсаты:белгілі бір
ерекшеліктеріне қарай
құстардың суреттеуге
үйрету және оларды
ажырата білуге үйрету.

Дидактикалық ойын
«Бұл қай кезде киеді»
Мақсаты:әр жыл
мезгілінде қандай киімдер
киетінін баяндату арқылы
сөздік қорларын
млайтып,ауыз екі сөйлеуге
баулу.

Дидактикалық ойын
«Бізге күз не әкелді?»
Мақсаты:күз бізге не
әкелгені туралы
білімдерін бекіту.Ойын
арқылы түстерді жемістер
мен көкөністерді ажырата
және атай білуге үйрету

Тақырыбы:Қоян мен
көжектер
Мақсаты:Балалар
өздеріне қоян рөлін
алып,өздерін қояндай
сезінуі.
Дидактикалық ойын «
Жемістерді атап бер»
Мақсаты:түсіне,
көлеміне қарай атау
сұрақтарға жауап беруге
үйрету

білімдерін
толықтырып жүйелеу

Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Қараша
Күн тәртібі
3 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Дені сау болып өсеміз»
Тақырыпша «Өзіңе көмектес және өзгелерге»
Бейсенбі
Жұма

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

8.50-9.10
9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Ақ сандық көк
Қ/о «Ит пен қоян»
Қ/о «Аққу қаздар»
Қ/о«Жасырынбақ»
Қ/о «Аңшылар мен
сандық»
қояндар»
1.Дене шынықтыру
«Сылдырмақтар»ойы
ны

1.Сурет салу
«Тәрелкені әшекейлеу»
(қазақтың ұлттық оюэлементтерін дөңгелек
пен сопақшаға салу)
2.ҚМҰҚ
«Заттың санын цифрмен
салыстыру.Кең-тар»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Үш-төрт сөзден тұратын
сөйлемдер құрастыру.
Тіл
жаттығуы«Ағайынды

1.Дене шынықтыру
«Орындықта орындалатын
жаттығулар»
2.Қоршаған орта
«Жануарлар әлемі»
3.Көркем әдебиет
«Бұл қай кезде болады»

1.Сөйлеуді дамыту
«Кішкентай
бағбаншы»
2.Аппликация
«Аквариумдағы
балықтар»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Жануарлар қысқа
қалай дайындалады»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
«Сәулетші» ойыны

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас

аралар»
11.20 12.20 Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
далаға серуенге
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
далаға серуенге апару. далаға серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:АуаТақырыбы:Көлік
Тақырыбы:Көше
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
райы
Мақсаты: көлік түрлері Мақсаты: балаларды өздері- Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
Мақсаты:ауа-райы жайлы білімдерін
нің тұратын жері туралы,көше адам қолымен жасаған табиғат құбылысының
жыл мезгілдеріне
бірі желмен
қалыптастыру, ондағы
атауын,оның балабақшасы қай нысандар-ды ажырата
байланысты өзгеріп пайдалы және зиянды
таныстыру.Оның табиғат
білуге
үйрету;өлі
және
жерде орналасқанын білу.
отыратыны жайлы
жақтарымен таныстыру Тақырыбы:жасырынбақ
тірі табиғат туралы ұғым және адам өмірін-дегі
түсінік беру.
Тақырыбы:ақсерекорны зор.
Мақсаты:ойынға
деген беру.
Тақырыбы: толкиды көксерек
қызығушылықтарын арттыру Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: сакина салу
теңіз
Мақсаты:ойынға белсене
Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:шапшаңды араласу.
ептілікке баулу
түсініп ойнау.
ққа ептілікке баулу
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс

Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Тақырыбы:Жол
тәртібін сақтайық
Мақсаты:Балаларға
ойын арқылы жол
тәртібін үйрету

16.00 16.45

Тақырыбы:Балабақша
Мақсаты:Балаларды
үлкендердің еңбегін
құрметтей білуге
баулу.Сыпайы әрі әдемі
сөйлеуге үйрету.

Тақырыбы:Толқиды теңіз
Мақсаты:Ойын ережесін
бұзбай дұрыс ойнауға
баулу

Тақырыбы:Сән
ательесі
Мақсаты:Балалар
өздерін тігінші рөлінде
сезініп киімдердің
ұзындығын, пішінін,
моделін,түсін білуін
үйренеді

Тақырыбы:Хат
тасушы
Мақсаты:Балалардың
бір-біріне
сүйіспеншілікке ,достыққа бауырмашыл
болуға сыйластыққа
баулу

Дидактикалық ойын
«Шар жарылды».
Мақсаты:Дыбыстық
жаттығу жасау
арқылы «ш» анық
айтуға жаттықтыру
Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас
17.20 18.00
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

Дидактикалық ойын
«Жаңылтпаштар»
Мақсаты.балаларды
жаңылтпаштарды дұрыс
әрі жылдам айтуға үйрету

Дидактикалық ойын
«Сандар шатасты»
Мақсаты:Сандар
қатарындағы сандардың орны
жайлы білімдерін нығайту

Дидактикалық ойын.
«Зат неге ұқсайды»
Мақсаты:айналадағы
заттардың
геометриялық пішінін
ажырата білу
дағдыларын дамыту

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды атаБалаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Қараша
Күн тәртібі
4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Дені сау болып өсеміз»
Тақырыпша «Біз мықтымыз және шапшаңбыз»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Аюлар мен
Қ/о «Тым тырақай»
Қ/о «Кім баяу»
Қ/о «Кәдімгі соқыртеке» Қ/о «Доп кімде»
аралар»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Оң және сол қолмен
лақтыру»
2.Музыка
«Менің Отаным»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы

1.Сурет салу
«Қандай заттың пішіні
шаршыға ұқсайды?»
2.ҚМҰҚ
«Кеңістікте
орналасуына санның
тәуелсіздігі»
3.Вариативтік
компонент Бала тілін
дамыту
Сөз тіркесі.
Тіл жаттығуы
«Шегіртке»

1.Дене шынықтыру
«Бастаушыны ауыстырып
жүру және секіру»
2.Көркем әдебиет
«Қазақстан-Республикам
менің»
3.Орыс тілі

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп

1.Сөйлеуді дамыту
«Көжекпен ойнайық»
2.Құрастыру
«Жүзім»
3.Музыка
«Менің Отаным»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Төрт түлік»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар«
Қызықты текше

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас

киіндіріп серуенге
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Аула
Тақырыбы:Ағаштар
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Бұлттар
ағаштары
Мақсаты:туған өлкенің Мақсаты:балалардың
Мақсаты: балалардың
Мақсаты:ағаш
орманы ондағы
аспан сұлулығын көру
аспан сұлулығын
түрлерімен
ағаштардың түрлері тура дағдыларын қалыптастыру. көру,бұлт түрлерінің
лы түсініктерін
таныстыру,әртүрлі
атауларын бекіту.
қалыптастыру..
болатыны жайлы
әңгімелеу.
Тақырыбы:мысық пен
Тақырыбы:аңшы мен қоян Тақырыбы:ұшты-ұшты
Тақырыбы:мысық
тышқан
Мақсаты:ойынға
деген Мақсаты:ойынды дұрыс
пен тышқан
түсініп ойнау.
Мақсаты:ептілікке
қызығушылықтарын
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу
арттыру.
жылдамдыққа баулу.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс

Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Тақырыбы:Автобус
Мақсаты:Әлеуметтік
қарым-қатынас
әрекетін жетілдіру.
Достарға үлкендерге
деген қарымқатынасқа үйрету.
16.00 16.45

Тақырыбы:Дәрігер
Мақсаты:Ақ халатты
абзал жандардың
еңбегіне деген
балалардың
сүйіспеншіліктерін
арттыру.

Тақырыбы:Шаштараз
Мақсаты:Балаларды
сәнділікке,әдемілікке,
сыпайлыққа баулу

Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Балаларға
үлкендердің еңбегін
бағалай
білуге,сыпайлыққа,
ізгілікке,ададалыққа
баулу

киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі
Мақсаты: балаларды өлі
табиғат аспан
денелерімен таныстыру,
күн жылу мен өмірдің
бастауы екендігі туралы
түсінік беру.
Тақырыбы: толкиды
теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу.

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара
түсінушілік сезімін
арттыру.

Дидактикалық ойын
«Үй жиһаздары»
(сурет қарастыру)
Мақсаты:Үй ішіне
қажетті жиһаздардың
жеке бөліктерін
сөэбен дұрыс айтуға
үйрету
Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас
17.20 18.00
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

Дидактикалық ойын
«Өзі және отбасы туралы
әңгімелеп бер»
Мақсаты:Отбасындағы
қарым қатынас мәдениеті
туралы түсінік беру,

Дидактикалық ойын «Не
қайда өседі»
Мақсаты:Балалардың
өсімдіктер жөніндегі
білімдерін бекіту
балалардың өз бетінше
ойлау қабілетін және
белсендіктерін дамыту

Дидактикалық ойын
«Жыл мезгілдері»
Мақсаты:балалардың жыл
мезгілдері туралы
білімдерін бекіту
мезгілдерді атауларын
үйрету(қыс,көктем,жаз,кү
з) Мезгіл өзгерістерін
талқылау.
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Не өзгерді»
Мақсаты:көру арқылы
ойлау қабілеттерін
арттыру.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Желтоқсан
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным»
Тақырыпша «Біздің тарихымызға саяхат»
Бейсенбі
Жұма

1 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел
үсті, саусақ және
т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5
мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылғ
ан оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

8.00-8.50

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

9.35-10.00

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о
Қ/о «Ку түлкі»
Қ/о «Тышқан аулау»
Қ/о «Қармақ»
Қ/о «Өз үйіңді тап»
«Ақсерек,көксерек»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Еңбектеу мен
доға,білте таяқтың
астынан өту»
2.Музыка
«Қысқы өрнегі»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға

1.Сурет салу
«Ақшақар»
2.ҚМҰҚ
«4 саны және цифрымен
танысу»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Қысқа дайындық.
Тіл жаттығуы
«Дауыстарын қайтала»

1.Дене шынықтыру
«Көлденең қойылған
нысанаға лақтыру»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Менің елім Қазақстан»
3.Көркем әдебиет
«Менің сүйікті
қалам,ауыым және ел
ордасы астанам»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.

1.Сөйлеуді дамыту
«Ертегіде қонақта»
2.Мүсіндеу
«Шырша әні»
3.Музыка
«Қыс өрнегі»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Бөлме өсімдіктері»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Көңілді санамақтар

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға серуенге
далаға серуенге апару.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

Бесін ас

15.30 16.00

Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Қысқы
Мақсаты:көлік түрлері
Мақсаты:балалардың аспан Мақсаты:құстардың
ауа райын бақылау
жайлы білімдерін
сұлулығын көру дағдыларын әртүрлі болатыны,олар
Мақсаты: қыс
қалыптастыру, ондағы
қалыптастыру.
туралы түсінік
табиғатта өмір сүретіні
пайдалы және зиянды
және қамқорлықпен
беру.Қыста қандай
жақтарымен таныстыру.
қарауға тәрбиелеу.
өзгерістер
болатынын айту
Тақырыбы:аңшы мен қоян Тақырыбы:ұшты-ұшты
Тақырыбы:мысық
Тақырыбы:ақсерекМақсаты:ойынға деген
пен тышқан
көксерек
Мақсаты:ойынды дұрыс
Мақсаты:ептілікке Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын арттыру. түсініп ойнау.
.
жылдамдыққа баулу. араласу.
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Мақсаты:Әлеуметтік
қарым-қатынас әрекетін
жетілдіру. Достарға
үлкендерге деген
қарым- қатынасқа
үйрету.

16.00 16.45

Тақырыбы:Дәрігер
Мақсаты:Ақ халатты
абзал жандардың
еңбегіне деген
балалардың
сүйіспеншіліктерін
арттыру.

Тақырыбы:Шаштараз
Мақсаты:Балаларды
сәнділікке,әдемілікке,
сыпайлыққа баулу

Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Балаларға
үлкендердің еңбегін
бағалай білуге,
сыпайлыққа, ізгілікке,
ададалыққа баулу

апару.
Тақырыбы:Алғашқы
қар
Мақсаты: қардың
әртүрлі болатыны және
қасиетімен таныстыру.
Тақырыбы: толкиды
теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу.

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара
түсінушілік сезімін
арттыру.

Дидактикалық ойын
«Қыс»(сурет
қарастыру)
Мақсаты:қарапайым
сұрақтарға жауап
беруге үйрету.

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Заттық фриздер»
«Үй жануарлары мен
«Жыл мезгілі»
Мақсаты:Заттарды көріп жабайы жануарларды ата» Мақсаты:қарапайым
сипаттау арқылы
Мақсаты:Үй жануарлары
сұрақтарға жауап беруге
балалардың
мен жабайы жануарлар
үйрету.
сезімталдығын
туралы білімдерін
дамыту,қоршаған орта бекіту.Тез ойлау
жайлы танымдарын
қабілетін,зейінін
кеңейту сөздік қорын
тәрбиелеу,белсенділігін
дамыту
арттыру
.
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Анаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Желтоқсан
Күн тәртібі
2 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

8.50-9.10

9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным»
Тақырыпша «Менің туған өлкем»
Бейсенбі
Жұма

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Өрмекщі мен
Қ/о «Айгөлек»
Қ/о «Бағдаршам»
Қ/о «Бақалар»
Қ/о «Қасқыр мен
шыбындар»
қоян»
1.Дене шынықтыру
«Бір орыннан
ұзындыққа секіру»
2.Музыка
«Жасыл шырша
жанында»

1.Сурет салу
«Торсықты
әшекейлейміз»
2.ҚМҰҚ
«1,2,3,4 цифрлары
туралы өткенді
пысықтау»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Қысқы тіршілік.
Саусақ жаттығуы
«Қасқыр»

1.Дене шынықтыру
«Көлбеу қойылған тақтай
үстімен жүру »
2.Көркем әдебиет
«Қыс»өең
3.Орыс тілі

1.Сөйлеуді дамыту
«З»және «С»дыбыстары
2.Құрастыру
«Мерекелік
ашықхаттар»
3.Музыка
«Жасыл шырша
жанында»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Өсімдіктерге қалай

күтім жасау қажет»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
«Ойнайық та,
ойлайық»

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға
киіндіріп далаға
апару.
апару.
апару.
серуенге апару.
серуенге апару.
Тақырыбы:Ауа
Тақырыбы:Бұлттар
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:Қысқы
Тақырыбы:Алғашқы
Мақсаты:балаларға
Мақсаты:балалардың аспан Мақсаты: балаларды өлі көліктер
суық күндер
адамдар жануарлар және сұлулығын көру,бұлт
табиғат аспан денелерімен
Мақсаты:балалардың
Мақсаты:қысқы көлік
өсімдіктер тіршілігі үшін түрлерінің атауларын бекіту. таныстыру,күн жылу
ауа райының
түрлерімен таныстыру
ауаның маңызы зор.
менөмірдің бастауы
суытуының себептерін
және оның пайдасы
екендігі
туралы
түсінік
анықтай білулерін
туралы түсінік беру
беру.
жетілдіру
Тақырыбы: толкиды
Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу
Тақырыбы:ұшты-ұшты теңіз
Тақырыбы:мысық
қаздар
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынды
пен тышқан
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға
қызығушылықтарын
дұрыс түсініп ойнау.
Мақсаты:ептілікке
ептілікке баулу.
белсене араласу.
арттыру.
жылдамдыққа баулу.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
11.20 12.20

Тақырыбы:Қонақ
қарсы алу
Мақсаты:Балаларды
ң қонақ келгенде
қалай құрметтеп
қарсы алуын
үйренеді.

Тақырыбы:Интервью
Мақсаты:Балалардың
сұраққа келісті жауап
беріп,ойлау,тіл
қабілетін арттыру.

Тақырыбы:Мысық
Мақсаты:Балалар
мысыққа сипаттама
беріп,басқа
жануарлардың ішінде
тану білуге арналған

Тақырыбы:Дәмхана
Мақсаты:Балалар
өздерін үлкен адам
сезініп,дәмханаға барып
тәртібін сақтауын біледі.

Тақырыбы:Қоян мен
көжектер
Мақсаты:Балалар
өздеріне қоян рөлін
алып,өздерін қояндай
сезінуі.

жұмыс

Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.00 16.45

Дидактикалық ойын
«Үй жануарлары»
Мақсаты:Балаларды
үй жануарлары мен
төлдерді ажыратуға
қалай
дыбыстайтынын
және қамқоршы
болуға тәрбиелеу

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

18.00 18.30

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Жалпы атауын ата»
«Телефон»
«Қайсысы ұнайды»
Мақсаты:Баларға заттарды Мақсаты: Естіген сөзді
Мақсаты: Суреттен
жеке-жеке таныта келе,ең екінші балаға бұлжытпай
көрген заттарынң атын
соңында заттардың жалпы жеткізуге
атап,суреттеп,қайсысы
атауын бір сөзбен ойлана дағдыландыру,диологты
ұнайтынын,не үшін
отырып шешуде
сөйлеуді жетілдіру арқылы ұнағанын айтқызу.Сөздік
тапқырлыққа
сөздік қорын молайту
қорын молайту
шапшаңдыққа баулу

Дидактикалық ойын
«Біздің қөңіл күйіміз»
Мақсаты:Балаларды
сурет бойынша бет
әлпеті ым мен
мимикаға байланысты
қөңіл күйді ажырата
білуге үйрету

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Желтоқсан
Күн тәртібі
3 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

11.20 12.20

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным»
Тақырыпша «Қазақстан Республикасының Елордасы Астана»
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу: Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Шар жарылды»
Қ/о «Аққулар»
Қ/о «Масаны ұста»
Қ/о «Тақияға кім тез
Қ/о«Кім шапшаң»
жетеді»
1.Дене шынықтыру
«Жатып орындайтын
жаттығулар»

1.Сурет салу
1.Дене шынықтыру
1.Сөйлеуді дамыту
1.Дене шынықтыру
«Біздің әсем
«Еңбектеу мен өрмелеу»
«З»және «С»дыбыстары «Негізгі қимылшыршамыз»(шырша
2.Қоршаған орта
2.Құрастыру
қозғалыс
мен ойыншықтары)
«Бөлме өсімдіктері Алоэ
«Мерекелік
жаттығулары»
2.ҚМҰҚ
және аспидистра»
ашықхаттар»
2.Жаратылыстану
«Өткенді
3.Көркем әдебиет
3.Музыка
«Өсімдіктерге қалай
пысықтау,аралас
«Қолғап»
«Жасыл шырша
күтім жасау қажет»
сандарды салыстыру.
жанында»
3.Вариативтік
Алыс,жақын»
компонент
3.Вариативтік
Сиқырлы сандар
компонент
«Ойнайық та,
Бала тілін дамыту
ойлайық»
Менің Қазақстаным.
Саусақ жаттығуы «Үй »
Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару. далаға серуенге апару.

Тақырыбы:Шық
Мақсаты: балаларды
табиғат
құбылыстарының бірі
шықпен таныстыру.
Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс
16.00 16.45

Тақырыбы:Көлік
Тақырыбы:Көше
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: көлік түрлері Мақсаты: балаларды
Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
жайлы білімдерін
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
өздері-нің тұратын жері
бірі желмен
қалыптастыру, ондағы
туралы,көше атауын,оның нысандарды ажырата
білуге үйрету;өлі және тірі таныстыру.Оның табиғат
пайдалы және зиянды
балабақшасы қай жерде
жақтарымен таныстыру. орналасқанын білу.
табиғат туралы ұғым беру. және адам өміріндегі
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты орны зор.
көксерек
Мақсаты:ойынды дұрыс Тақырыбы: сакина салу
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
Мақсаты:шапшаңдыққа
түсініп ойнау.
ептілікке баулу
араласу.
арттыру
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша
Тақырыбы:Толқиды теңіз Тақырыбы:Сән
тәртібін сақтайық
ательесі
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Ойын ережесін
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалар
үлкендердің еңбегін
бұзбай дұрыс ойнауға
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
өздерін тігінші рөлінде
баулу.
тәртібін үйрету
сезініп киімдердің
баулу.Сыпайы әрі әдемі
ұзындығын, пішінін,
сөйлеуге үйрету.
моделін,түсін білуін
үйренеді

Тақырыбы:Хат
тасушы
Мақсаты:Балалардың
бір-біріне
сүйіспеншілікке ,достыққа бауырмашыл
болуға сыйластыққа
баулу

Дидактикалық ойын
«Не артық»
Мақсаты:.Балаларды
суретке қарап оларды
топтастыруға үйрету
қамқоршы болуға
тәрбиелеу
Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
«Сандық»
Мақсаты:Баларды
берілген тапсырманы
ойлана отырып шешуге
баулу

Дидактикалық ойын
«Ғажайып қапшық»
Мақсаты: баланың сөздік
қорын ойыншықтардың
атауларын білдіретін
сөздермен байыту.

Дидактикалық ойын
«Қайдан сатып алуға
болады?»
Мақсаты:Азықтүлік,көкөніс,жемісжидек атауларын еске
түсіру мен оларды
ажырата білу
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Жақсы әдет» «Жаман
әдет»
Мақсаты:Балаларды
«жақсы» «жаман»
сөздерінің мағнасы
мен оларды орынды
қолдануға үйрету .

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Желтоқсан
Күн тәртібі
4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

11.20 12.20

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Балабақша»
Тақырыпша «Тәуелсіз Қазақстан.Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті»
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу: Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Қояндар»
Қ/о «Қыдыруға
Қ/о «Лақтыр да,қағып
Қ/о «Кеглиді көзде»
Қ/о «Кім кетті»
барайық»
ал»
1.Дене шынықтыру
«Жатып орындайтын
жаттығулар»

Мақсаты:жылы

1.Сурет салу
«Біздің әсем
шыршамыз»(шырша
мен ойыншықтары)
2.ҚМҰҚ
«Өткенді
пысықтау,аралас
сандарды салыстыру.
Алыс,жақын»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Менің Қазақстаным.
Саусақ жаттығуы
«Үй »
Мақсаты:жылы

1.Дене шынықтыру
«Еңбектеу мен өрмелеу»
2.Қоршаған орта
«Бөлме өсімдіктері Алоэ
және аспидистра»
3.Көркем әдебиет
«Қолғап»

1.Сөйлеуді дамыту
«Жаз,күз»
2.Аппликация
«Шыршаны шарлармен
безендіреміз»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану

«Терезе алдындағы
бақша»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
«Жылдам ойлан!»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп

Мақсаты:жылы

киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Аула
ағаштары
Мақсаты:ағаш
түрлкерімен
таныстыру,әртүрлі
болатыны жайлы
әңгімелеу.
Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

киіндіріп серуенге апару. далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:туған өлкенің Мақсаты:балалардың
орманы ондағы
аспан сұлулығын көру
ағаштардың түрлері тура дағдыларын
лы түсініктерін
қалыптастыру.
қалыптастыру
Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға
белсене араласу.

киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Бұлттар
Тақырыбы: Күннің көзі
Мақсаты: балалардың аспан Мақсаты: балаларды өлі
табиғат аспан
сұлулығын көру,бұлт
түрлерінің атауларын бекіту. денелерімен таныстыру,
күн жылу мен өмірдің
бастауы екендігі туралы
түсінік беру.
Тақырыбы:ұшты-ұшты
Тақырыбы: толкиды
Мақсаты:ойынды дұрыс
теңіз
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу.
серуенге апару.

Тақырыбы:аңшы мен
қоян
Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
арттыру.
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
абзал
жандардың
үлкендердің еңбегін
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне деген
бағалай білуге,
сыпайлыққа баулу
әрекетін жетілдіру.
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
Достарға үлкендерге
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
деген қарымарттыру.
қатынасқа үйрету.

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара
түсінушілік сезімін
арттыру.

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Менің сүйікті
«Жол әліппесі»
«Ғажайып қапшық»
«Жаңғырық»
ертегім»
Мақсаты: Балаларды
Мақсаты: баланың сөздік
Мақсаты:Жаңғырықты
Мақсаты:Ертегі
алдын-ала көшеде жүру қорын ойыншықтардың
ауызбен айтуға үйрету
кейіпкерлері
ережесімен және жол
атауларын білдіретін
бойынша
белгілерімен таныстыру сөздермен байыту.
атау,жағымды
жағымсыз
кейіпкерлерді атау
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Қаңтар
Күн тәртібі
1 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

10.00 11.20

11.20 12.20

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі»
Тақырыпша «Бізді қоршаған өсімдіктер әлемі»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Көлденең керілген
жіптің немесе
таяқтың астынан
өту»
2.Музыка
«Ақтөс пен Марғау»

Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
серуенге апару.

1.Сурет салу
«Қөңілді аққалалар»
2.ҚМҰҚ
«5 цифрымен танысу»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Қыс қызығы.
Саусақ жаттығуы
«Аққала»

1.Дене шынықтыру
«Қыс келді»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Көлік түрлері.Жолда
жүру ережесін
сақтайық»
3.Көркем әдебиет
«Үй жануарлары»

1.Сөйлеуді дамыту
«Ж»және «Ш»дыбыстары
2.Мүсіндеу
«Аққала»
3.Музыка
«Ақтөс пен Марғау»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану

«Құстарға қыста
қамқор бол»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Бүтін және бөлік
Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға серуенге
апару.

Тақырыбы:Аяз
Мақсаты: Аяз
туралы түсініктерін
кеңейту

Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Қысқы
Мақсаты:балалардың
көліктер
аспан сұлулығын көру
Мақсаты:қысқы көлік
дағдыларын
түрлерімен таныстыру
қалыптастыру.
және оның пайдасы
туралы түсінік беру.
Тақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:мысық Тақырыбы:ақсерекқоян
көксерек
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке Мақсаты:ойынға белсене Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
араласу.
жылдамдыққа
арттыру.

Тақырыбы:Құстар
Мақсаты:құстардың әртүрлі
болатыны,олар табиғатта
өмір сүретіні және
қамқорлықпен қарауға
тәрбиелеу.
Тақырыбы:ұшты-ұшты
Мақсаты:ойынды дұрыс
түсініп ойнау.

Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты:ауа-райы жыл
мезгілдеріне байланысты
өзгеріп отыратыны
жайлы түсінік беру.
Тақырыбы: толкиды
теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу

баулу
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
абзал
жандардың
үлкендердің еңбегін
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
әрекетін жетілдіру.
балалардың
Достарға үлкендерге
сыпайлыққа, ізгілікке,
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
деген қарымарттыру.
қатынасқа үйрету.
16.00 16.45
12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

Дидактикалық ойын
«Бұл не?Бұл кім»
(сурет қарастыру)
Мақсаты:Балаларды
көпше етістікті
қолдану арқылы,
сөздік қорын
молайту.

Дидактикалық ойын
«Ақшақарлар ұшады»
Мақсаты:Сөйлеу
барысында тыныс алуды
үйрету .

Дидактикалық ойын
«Ғажайып қапшық»
Мақсаты: баланың сөздік
қорын ойыншықтардың
атауларын білдіретін
сөздермен байыту.

Дидактикалық ойын
«Қайсысы қайда тіршілік
етеді»
Мақсаты:жануарларды
ұқсас белгілеріне қарай
табу,олардың мекенжайын анықтау.Сөздік
қорын молайту.

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара
түсінушілік сезімін
арттыру.

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Қаңтар
Күн тәртібі
2 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі»
Тақырыпша «Жануарлар әлемі»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен тышқан » Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Далада шанамен
сырғанау»
2.Музыка
«Әуенді сиқырлы
ормандағы
құртақандар»

1.Сурет салу
«Қысқы көрініс»
2.ҚМҰҚ
«5 санын
бекіту,сандарды
салыстыру»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Сөз тіркестері, сөз,
буын, дыбыс.
Тіл жаттығуы «Қоңыз»

1.Дене шынықтыру
«Шаңғымен таныстыру
2.Көркем әдебиет
«Қасқыр мен Ит»ертегі
3.Орыс тілі

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
киіндіріп далаға
апару.
апару.
серуенге апару.

1.Сөйлеуді дамыту
«Үй жануарлары»
2.Құрастыру
«Біздің қаладағы көше»
3.Музыка
«Әуенді сиқырлы
ормандағы
құртақандар»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Кішкентай
достарымыз»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Сұйық және сусымалы

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға
апару.
серуенге апару.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас

Тақырыбы:Қырау
Мақсаты:Бақылау
арқылы қырау
туралы білімдерін
жетілдіру

Тақырыбы:Ауа
Мақсаты:балаларға
адамдар жануарлар және
өсімдіктер тіршілігі үшін
ауаның маңызы зор.

Тақырыбы:Бұлттар
Мақсаты:балалардың аспан
сұлулығын көру,бұлт
түрлерінің атауларын бекіту.

Тақырыбы: Күннің көзі
Мақсаты: балаларды өлі
табиғат аспан денелерімен
таныстыру,күн жылу
менөмірдің бастауы
екендігі туралы түсінік
беру.

Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа
баулу

Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
теңіз
қаздар
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынды
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын арттыру. дұрыс түсініп ойнау.
ептілікке баулу
араласу.

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығ :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Қонақ
Тақырыбы:Интервью Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
қарсы алу
Мақсаты:Балалардың Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалардың
сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
қонақ келгенде қалай
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
құрметтеп қарсы алуын
жануарлардың ішінде
қабілетін арттыру.
тәртібін сақтауын біледі.
үйренеді.
тану білуге арналған
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Нан дастарқанға қалай «Бұл қандай құс?»
«Бұл қай кезде киеді»
«Жыл мезгілі туралы
келеді»(сурет
Мақсаты:белгілі бір
Мақсаты:әр жыл
әңгімелесу»
қарастыру)
ерекшеліктеріне қарай мезгілінде қандай киімдер Мақсаты:қарапайым
Мақсаты:Бидайды қалай құстардың суреттеуге
киетінін баяндату арқылы сұрақтарға жауап беруге
өсіру және одан нанды үйрету және оларды
сөздік қорларын
үйрету.
қалай жасау жөніндегі
ажырата білуге үйрету млайтып,ауыз екі сөйлеуге
балалардың білімдерін
баулу.
.
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Тақырыбы:Боран
Мақсаты:Балалардың
боран және бұрқасын
туралы білімдерін
кеңейту

Тақырыбы:Қоян мен
көжектер
Мақсаты:Балалар
өздеріне қоян рөлін
алып,өздерін қояндай
сезінуі.
Дидактикалық ойын
«Моншақтарды
тіземіз»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Серуен

17.20 18.00

Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

ЦИКЛОГРАММА

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

Қаңтар
Күн тәртібі
3 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел
үсті, саусақ және
т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5
мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылғ
ан оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

8.50-9.10

9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

11.20 12.20

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі»
Тақырыпша «Құстар біздің досымыз»
Бейсенбі
Жұма

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу: Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Далада таяқсыз
шаңғымен сырғанау»

1.Сурет салу
«атамның такиясы»(қазақ
ою-өрнектерін жолақша
мен дөңгелекке салу)
2.ҚМҰҚ
«Реттік сандармен
танысу»
3.Вариативтік компонент
Бала тілін дамыту
Киімдер.
Саусақ жаттығуы
«Қолшатыр»

Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
далаға серуенге
апару.

1.Дене шынықтыру
«Шаңғыны таяғымен
жинап,шаңғыны тасу»
2.Қоршаған орта
«Табиғат бұрышын
мекендеушілер
тасбакамен таныстыру»
3.Көркем әдебиет
«Екі әтеш»ертегі

1.Сөйлеуді дамыту
«Қолғап ертегі»
2.Аппликация
«Ақшақар»

Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
серуенге апару.
далаға серуенге апару.

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану

«Жабайы
жануарлардың
қысқы тіршілігі»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Қай уақыт, сағат неше
Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Тақырыбы:Көлік
Мақсаты: көлік түрлері
жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.
Тақырыбы:мысық
Тақырыбы:ақсерекпен тышқан
көксерек
Мақсаты:ептілікке Мақсаты:ойынға белсене
жылдамдыққа
араласу.
Тақырыбы:Қар
Мақсаты:қардың
әртүрлі болатыны
және қасиетімен
таныстыру.

баулу
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

16.45 17.00
17.00 17.20

Тақырыбы:Көше
Мақсаты: балаларды
өздерінің тұратын жері
туралы,көше атауын,оның
балабақшасы қай жерде
орналасқанын білу.
Тақырыбы:жасырынбақ
Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
арттыру

Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
нысандарды ажырата
бірі желмен
білуге үйрету;өлі және тірі таныстыру.Оның табиғат
табиғат туралы ұғым беру. және адам өміріндегі
Тақырыбы:ұшты-ұшты орны зор.
Мақсаты:ойынды дұрыс Тақырыбы: сакина салу
Мақсаты:шапшаңдыққа
түсініп ойнау.
ептілікке баулу

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша
Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән ательесі
тәртібін сақтайық
теңіз
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балалар өздерін
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Ойын
үлкендердің еңбегін
тігінші рөлінде сезініп
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
ережесін бұзбай дұрыс
киімдердің ұзындығын,
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі ойнауға баулу.
пішінін, моделін,түсін
сөйлеуге үйрету.
білуін үйренеді
Дидактикалық ойын Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын.
«Шар жарылды».
«Жаңылтпаштар»
«Сандар шатасты»
«Зат неге ұқсайды»
Мақсаты:Дыбыстық Мақсаты.балаларды
Мақсаты:Сандар
Мақсаты:айналадағы
жаттығу жасау
жаңылтпаштарды дұрыс қатарындағы сандардың
заттардың геометриялық
арқылы «ш» анық
әрі жылдам айтуға үйрету орны жайлы білімдерін
пішінін ажырата білу
айтуға жаттықтыру
нығайту
дағдыларын дамыту
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Тақырыбы:Хат
тасушы
Мақсаты:Балалардың
бір-біріне
сүйіспеншілікке ,достыққа бауырмашыл
болуға сыйластыққа
баулу
Дидактикалық ойын
«Біреу және көп»
Мақсаты:«Біреу және
көп ұғымын ажырата
алуға үйрету

Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

17.20 18.00
18.00 18.30

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Қаңтар
Күн тәртібі
4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты

8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ересек тобы
Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі»
Тақырыпша «Қыс келбеті»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу: Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен тышқан
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
»

10.00 11.20 1.Дене шынықтыру
«Беткейге сатылап
көтерілу және түсу»
2.Музыка
«Қыс қызығы»

11.20 12.20 Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.

1.Сурет салу
«Теңіздегі кит»(суық
түстердің реңктері)
2.ҚМҰҚ
«Реттік санау туралы
өткенді пысықтау»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Үй жануарлары.
Саусақ
жаттығуы«Ботақан
Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштар

1.Дене шынықтыру
«200-300 метр
қашықтықта сырғанау
2.Көркем әдебиет
«Ақыды лақ»ертегі
3.Орыс тілі1

Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Аспан

1.Сөйлеуді дамыту
«Қыс қызығы»
2.Құрастыру
«Қар мен аққала»
3.Музыка
«Қыс қызығы»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Жанды табиғат
бұрышын
мекендеушілер»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Заттардың орналасуы

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
серуенге апару.
Тақырыбы:Бұлттар
Тақырыбы: Күннің көзі

Тақырыбы:Аула
Мақсаты:туған өлкенің Мақсаты:балалардың
Мақсаты: балалардың
Мақсаты: балаларды өлі
ағаштары
орманы ондағы
аспан сұлулығын көру
аспан сұлулығын
табиғат аспан денелерімен
ағаштардың түрлері тура дағдыларын қалыптастыру. көру,бұлт түрлерінің
таныстыру, күн жылу мен
Мақсаты:ағаш
лы түсініктерін
түрлкерімен
өмірдің бастауы екендігі
атауларын бекіту.
қалыптастыру
таныстыру,әртүрлі
туралы түсінік беру.
болатыны жайлы
әңгімелеу.
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:аңшы мен қоян Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
Тақырыбы:мысық
көксерек
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
Мақсаты:ойынға деген
пен тышқан
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ептілікке Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
араласу.
арттыру.
ептілікке баулу.
жылдамдыққа баулу.
Серуеннен оралу
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Түскі ас
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
ояту, ауа, су
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
шаралары
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Бесін ас
Ойындар, дербес
Тақырыбы:Автобус Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
әрекет
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты абзал Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
жандардың еңбегіне деген
үлкендердің еңбегін
отбасындағы
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
балалардың
бағалай
білуге,
сыпайлыққа
баулу
мейірімділік,жауапкер
әрекетін жетілдіру.
сүйіспеншіліктерін
сыпайлыққа,
ізгілікке,
Достарға үлкендерге
шілік, өзара
арттыру.
ададалыққа
баулу
түсінушілік сезімін
деген қарымБаланың жеке даму
арттыру.
қатынасқа үйрету.
картасына сәйкес жеке
Дидактикалық
ойын
Дидактикалық
ойын
Дидактикалық
ойын
Дидактикалық
ойын
Дидактикалық ойын
жұмыс
16.00 16.45
«Үй жиһаздары»
«Өзі және отбасы туралы
«Не қайда өседі»
«Жыл мезгілдері»
«Не өзгерді»
(сурет қарастыру)
әңгімелеп бер»
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:балалардың
Мақсаты:көру арқылы
Мақсаты:Үй ішіне
Мақсаты:Отбасындағы қарым өсімдіктер жөніндегі
жыл мезгілдері туралы ойлау қабілеттерін
қажетті жиһаздардың қатынас мәдениеті туралы
білімдерін бекіту
білімдерін бекіту
арттыру. . .
жеке бөліктерін
түсінік беру,
балалардың өз бетінше
мезгілдерді атауларын
сөэбен дұрыс айтуға
ойлау қабілетін және
үйрету(қыс,көктем,жаз
үйрету
белсендіктерін дамыту
, күз)
Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00 Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
17.00 17.20
Кешкі ас

Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

17.20 18.00 Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
18.00 18.30 Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету.
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Акпан
Күн тәртібі
1 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты

8.00-8.50

Дүйсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

9.35-10.00

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған»
Тақырыпша «Жанымыздағы (өлі табиғат құбылыстары)»
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр» Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Шаңғымен нық
басып сырғанау»
2.Музыка
«Біздің Атай»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Аяз

1.Сурет салу
1.Дене шынықтыру
«Шана»
«Шаңғымен сырғанап
2.ҚМҰҚ
адымдауды үйрету»
«Заттың көлеміне
2.Қоршаған ортамен
санның тәуелсіздігі»
танысу«Заттар әлемі»
3.Вариативтік
(ойыншықтар ыдыстар)
компонент Бала тілін
3.Көркем әдебиет
дамыту
«Әтеш пен Тоты»ертегі
Жабайы аңдар.
Саусақ жаттығуы
«Қорбаңбай аю
Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер

Тақырыбы:Аспан

1.Сөйлеуді дамыту
«Санамақ жаттау»
2.Мүсіндеу
«Тәрелкесімен
саптыаяқ»
3.Музыка
«Біздің Атай»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Жануарларға күтімді
халай жасау қажет?»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Ойын есептер

Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп
киіндіріп далаға серуенге далаға серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Мақсаты:балалардың аспан Мақсаты:құстардың
Мақсаты:ауа-райы жыл
Мақсаты: Аяз туралы Мақсаты:көлік түрлері
жайлы білімдерін
сұлулығын көру
әртүрлі болатыны,олар мезгілдеріне байланысты
түсініктерін кеңейту
қалыптастыру, ондағы
дағдыларын қалыптастыру. табиғатта өмір сүретіні өзгеріп отыратыны жайлы
түсінік беру.
пайдалы
және
зиянды
және қамқорлықпен
Тақырыбы:мысық
жақтарымен таныстыру.
қарауға тәрбиелеу.
пен тышқан
Тақырыбы:аңшы мен қоян Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
Тақырыбы:ақсерекМақсаты:ептілікке көксерек
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
жылдамдыққа баулу Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
Мақсаты:шапшаңдыққа
түсініп ойнау.
ептілікке баулу
арттыру.
араласу.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
абзал
жандардың
үлкендердің
еңбегін
отбасындағы
қарым-қатынас әрекетін
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне
деген
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
сыпайлыққа баулу
жетілдіру.Достарға
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке, шілік, өзара
үлкендерге деген
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
қарым- қатынасқа
арттыру.
арттыру.
үйрету.
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
16.00 16.45 Дидактикалық ойын
«Зологиялық фриздер» «Заттық фриздер»
«Үй жануарлары мен
«Ақылды машиналар» «Табиғат
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Заттарды көріп жабайы жануарларды ата» Мақсаты:Адамдардың құбылыстарын
антоним сөздері туралы сипаттау арқылы
Мақсаты:Үй жануарлары
жұмыстарын
ажыратып олардың
түсінік
балалардың
мен жабайы жануарлар
жеңілдетуде
қасиеттерін ата»
қалыптастыру.Жабайы сезімталдығын
туралы білімдерін
машиналардың көмегі Мақсаты:Қасиетіне
мен үй жануарлары
дамыту,қоршаған орта
бекіту.Тез ойлау
туралы балалардың
қарай:қар мен
құстардың дене бітіміне жайлы танымдарын
қабілетін,зейінін
білімдерін бекіту .
жаңбырды ажырата
қарап зобаққа
кеңейту сөздік қорын
тәрбиелеу,белсенділігін
білу,табиғат
орналастыру оларға
дамыту
арттыру
құбылыстары
қамқоршы болуға
жөніндегі білімдерін
тәрбиелеу
бекіту,қатты,

жұмсақ,ериді,буға
айналады .

Кешкі асқа дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды атаБалаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Акпан
Күн тәртібі
2 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел
үсті, саусақ және
т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5
мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылғ
ан оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем»
Тақырыпша «Көліктер»
Бейсенбі
Жұма

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

8.50-9.10

9.10-9.35

9.35-10.00

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаңсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Таза аудағы қысқы
ойындар»
2.Музыка
«Бесік жыры»

1.Орыс тілі
«Виды транспорта»
2..Сурет салу
«Автобус»
3.Құрастыру
«Поезд»

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды

1.Сурет салу
«Қысқы табиғаттағы
шыршалар»
2.ҚМҰҚ
«1,2,3,4,5 цифрлары
туралы өткенді
пысықтау»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Көлік түрлері.
Саусақ жаттығуы
«Ұшақ»
Мақсаты:балаларды

1.Дене шынықтыру
«Алға домалау»
2.Көркем әдебиет
«Айна»ертегі
3.Орыс тілі

Мақсаты:балаларды

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимыл-қозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Аквариумдағы
балықтар»
3.Вариативтік компонент
Сиқырлы сандар
«Теңге,монеталар»

Мақсаты:балаларды

киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Боран
Мақсаты:Балаларды
боран және
бұрқасынтуралы
білімдерін кеңейту

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Ауа
Мақсаты:балаларға
адамдар жануарлар және
өсімдіктер тіршілігі үшін
ауаның маңызы зор.

киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Бұлттар
Мақсаты:балалардың
аспан сұлулығын
көру,бұлт түрлерінің
атауларын бекіту.

киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:Тұман
Мақсаты: балаларды өлі Мақсаты:Балаларға тұман
табиғат аспан денелерімен туралы түсінік беру және
тұманмен таныстыру
таныстыру,күн жылу
менөмірдің бастауы
екендігі туралы түсінік
беру.
Тақырыбы:мысық
Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды теңіз
пен тышқан
Мақсаты:шапшаңдыққа
қаздар
Мақсаты:ойынға
деген Мақсаты:ойынды
Мақсаты:ептілікке Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
ептілікке баулу
дұрыс түсініп ойнау.
жылдамдыққа баулу. араласу.
арттыру.
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Қонақ
Тақырыбы:Интервью
Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
қарсы алу
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балаларды сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
ң қонақ келгенде
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа жануарлардың сезініп,дәмханаға барып
қалай құрметтеп
ішінде тану білуге
қабілетін арттыру.
тәртібін сақтауын біледі.
қарсы алуын
арналған
үйренеді.

Тақырыбы:Қоян
мен көжектер
Мақсаты:Балалар
өздеріне қоян рөлін
алып,өздерін
қояндай сезінуі.

Дидактикалық ойын
«Үй жануарлары»
Мақсаты:Балаларды
үй жануарлары мен
төлдерді ажыратуға
қалай
дыбыстайтынын
және қамқоршы

Дидактикалық ойын
«Біздің қөңіл
күйіміз»
Мақсаты:Балаларды
сурет бойынша бет
әлпеті ым мен
мимикаға
байланысты қөңіл

Дидактикалық ойын
«Жалпы атауын ата»
Мақсаты:Баларға заттарды
жеке-жеке таныта келе,ең
соңында заттардың жалпы
атауын бір сөзбен ойлана
отырып шешуде
тапқырлыққа шапшаңдыққа

Дидактикалық ойын
«Телефон»
Мақсаты: Естіген сөзді
екінші балаға бұлжытпай
жеткізуге дағдыландыру,
диологты сөйлеуді жетілдіру
арқылы сөздік қорын
молайту

Дидактикалық ойын
«Қайсысы ұнайды»
Мақсаты: Суреттен
көрген заттарынң атын
атап,суреттеп,қайсысы
ұнайтынын,не үшін
ұнағанын
айтқызу.Сөздік қорын

болуға тәрбиелеу

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

баулу .

молайту

күйді ажырата білуге

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Анаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Акпан
Күн тәртібі
3 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

10.00 11.20

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем»
Тақырыпша «Байланыс құралдары»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Жүгіріп өту»

1.Сурет салу
«Әжемнің камзолы»
(қазақ ою-өрнегін
киімнің жиегіне салу)
2.ҚМҰҚ
«Реттік сандар өткенді
туралы пысықтау»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Аң аулау.
Саусақ жаттығуы
«Қарсақ пен түлкі»

1.Дене шынықтыру
«Акробатика»
2.Қоршаған орта
«Құстар-біздің досымыз
3.Көркем әдебиет
«Көктем өрнегі»

1.Сөйлеуді дамыту
«Қоянның туған күні»
2.Аппликация
«Шалғындағы
саңырауқұлақтар»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Жануарлардың

тіршілік ету үшін не
қажет?»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Ойын «Кім тапқыр?»

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

11.20 12.20

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Қысқы
көліктер
Мақсаты:қысқы көлік
түрлерімен таныстыру
және оның пайдасы
туралы түсінік беру
Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
серуенге апару.
далаға серуенге апару.

Тақырыбы:Көлік
Тақырыбы:Көше
Мақсаты: көлік түрлері Мақсаты: балаларды
жайлы білімдерін
өздері-нің тұратын жері
қалыптастыру, ондағы
туралы,көше атауын,оның
пайдалы және зиянды
балабақшасы қай жерде
жақтарымен таныстыру. орналасқанын білу.
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ
көксерек
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
араласу.
арттыру

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
бірі желмен
нысандар-ды ажырата
білуге үйрету;өлі және тірі таныстыру.Оның табиғат
табиғат туралы ұғым беру. және адам өмірін-дегі
Тақырыбы:ұшты-ұшты орны зор.
Мақсаты:ойынды
дұрыс Тақырыбы: сакина салу
Мақсаты:шапшаңдыққа
түсініп ойнау.
ептілікке баулу

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша
Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән
тәртібін сақтайық
теңіз
ательесі
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Ойын
Мақсаты:Балалар
үлкендердің еңбегін
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
ережесін бұзбай дұрыс
өздерін тігінші рөлінде
тәртібін үйрету
сезініп киімдердің
баулу.Сыпайы әрі әдемі ойнауға баулу.
ұзындығын, пішінін,
сөйлеуге үйрету.
моделін,түсін білуін
үйренеді
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Не артық»
«Сандық»
«Кімге не керек»
«Қайдан сатып алуға
Мақсаты:.Балаларды
Мақсаты:Баларды
Мақсаты:Балалар
болады?»
суретке қарап оларды
берілген тапсырманы
мұғалым,дәрігер
Мақсаты:Азық-түлік,
топтастыруға үйрету
ойлана отырып шешуге құрылысшы,спортшыға
көкөніс,жеміс-жидек
қамқоршы болуға
баулу
қажет құралдарды тауып атауларын еске түсіру
тәрбиелеу
қоюы керек.Балаларды
мен оларды ажырата

Тақырыбы:Хат
тасушы
Мақсаты:Балалардың
бір-біріне
сүйіспеншілікке ,достыққа бауырмашыл
болуға сыйластыққа
баулу
Дидактикалық ойын
«Жақсы әдет» «Жаман
әдет»
Мақсаты:Балаларды
«жақсы» «жаман»
сөздерінің мағнасы
мен оларды орынды

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас
17.20 18.00
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

тапқырлыққа үйрету.
білу
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

қолдануға үйрету . .

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Акпан
Күн тәртібі
4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем»
Тақырыпша «Мамандықтың бәрі жақсы»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Қысқа секіртпемен
секіру»
2.Музыка
«Ағайынбыз бәріміз»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.

1.Сурет салу
«Сүйікті ойыншығым»
(қонжық)
2.ҚМҰҚ
«Цифр мен заттың саны
арасындағы сәйкестікті
табу,сол жағында,оң
жағында»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Сурет бойынша әңгіме.
Тіл жаттығуы
Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.

1.Дене шынықтыру
«Ертегіде қонақта» атты
спорттық мереке
2.Көркем әдебиет
«Менің әжем»өлең
Қадір Мырза Әли
жаттау
3.Орыс тілі

1.Сөйлеуді дамыту
«Әңгімеле...»әңгіме
құру
2.Құрастыру
«Пингвиндер»
3.Музыка
«Ағайынбыз бәріміз»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Қазақстанның Қызыл
кітабы»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Арифметикалық лото
(Ойын)

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
серуенге апару.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

Тақырыбы:Аула
Тақырыбы:Ағаштар
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Бұлттар
Тақырыбы: Күннің көзі
ағаштары
Мақсаты:туған өлкенің Мақсаты:балалардың
Мақсаты: балалардың
Мақсаты: балаларды өлі
Мақсаты:ағаш
орманы ондағы
аспан сұлулығын көру
аспан сұлулығын
табиғат аспан денелерімен
түрлкерімен
ағаштардың түрлері тура дағдыларын
көру,бұлт түрлерінің
таныстыру, күн жылу мен
лы түсініктерін
таныстыру,әртүрлі
қалыптастыру.
өмірдің бастауы екендігі
атауларын бекіту.
қалыптастыру
болатыны жайлы
туралы түсінік беру.
әңгімелеу.
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
Тақырыбы:мысық
көксерек
қоян
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
пен тышқан
түсініп ойнау.
Мақсаты:ойынға
деген
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға белсене
қызығушылықтарын
жылдамдыққа баулу Араласу
ептілікке баулу.
арттыру.
араласу.
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаңсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
абзал жандардың
отбасындағы
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,сып үлкендердің еңбегін
еңбегіне
деген
бағалай
білуге,
мейірімділік,жауапкер
айлыққа
баулу
әрекетін жетілдіру.
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара
Достарға үлкендерге
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа
баулу
түсінушілік сезімін
деген қарымарттыру.
арттыру.
қатынасқа үйрету.
Дидактикалық ойын
«Менің сүйікті
ертегім»
Мақсаты:Ертегі
кейіпкерлері
бойынша атау,
жағымды жағымсыз
кейіпкерлерді атау

Дидактикалық ойын
«Жол әліппесі»
Мақсаты: Балаларды
алдын-ала көшеде жүру
ережесімен және жол
белгілерімен таныстыру

Дидактикалық ойын
«Ғажайып қапшық»
Мақсаты: баланың сөздік
қорын ойыншықтардың
атауларын білдіретін
сөздермен байыту.

Дидактикалық ойын
«Жаңғырық»
Мақсаты:Жаңғырықты
ауызбен айтуға үйрету

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Наурыз
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Салт дәстүр,әдет ғұрып»
Тақырыпша «Қазақстанның ұлттық салт-дәстүрлері»
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

1 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

8.00-8.50

8.50-9.10

9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаңсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал тастамақ» Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Еңбектеп жүру»
2.Музыка
«Көктем»

1.Сурет салу
«Көктемгі гүлдер»
2.ҚМҰҚ
«Реттік сандарды
пысықтау,үлгі бойынша
санау,заттың санымен
цифр арасындағы
сәйкестікті табу»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
8 наурыз – Аналар
мерекесі.
Саусақ жаттығуы «Гүл
тереміз»

1.Дене шынықтыру
«Бір орында тұрып
ұзындыққа секіру»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Қазақтың ұлттық
киімдері»
3.Көркем әдебиет
«Әшекей бүйымдар»

1.Сөйлеуді дамыту
« Анама сыйлық»
2.Мүсіндеу
«Түрлі түсті пирамида»
3.Музыка
«Көктем»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Далада не өседі»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Есептер шығару

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
киіндіріп далаға
серуенге апару.
серуенге апару.
Тақырыбы:
Көліктер
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы
Тақырыбы:Көктемгі
Мақсаты:көлік
түрлері
Мақсаты:балалардың
Мақсаты:құстардың
Мақсаты:ауа-райы жыл
ауа райын бақылау
жайлы білімдерін
аспан сұлулығын көру
мезгілдеріне байланысты
әртүрлі болатыны,олар
Мақсаты: көктем
дағдыларын
өзгеріп отыратыны
қалыптастыру, ондағы
табиғатта
өмір
сүретіні
мезгілі туралы
қалыптастыру.
жайлы түсінік беру.
пайдалы
және
зиянды
және
қамқорлықпен
түсініктерін
жақтарымен таныстыру.
қарауға тәрбиелеу.
тиянақтау.Қөктем
ерекшеліктерімен
таныстыру
Тақырыбы:мысық пен Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
тышқан
қоян
көксерек
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:ойынға
деген
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға белсене
түсініп ойнау.
жылдамдыққа баулу
қызығушылықтарын
ептілікке баулу
араласу.
араласу.
арттыру.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
11.20 12.20

Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Тақырыбы:Автобус
Мақсаты:Әлеуметтік
қарым-қатынас
әрекетін жетілдіру.
Достарға үлкендерге
деген қарымқатынасқа үйрету.
16.00 16.45

Тақырыбы:Дәрігер
Мақсаты:Ақ халатты
абзал жандардың
еңбегіне деген
балалардың
сүйіспеншіліктерін
арттыру.

Тақырыбы:Шаштараз
Мақсаты:Балаларды
сәнділікке,әдемілікке,
сыпайлыққа баулу

Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Балаларға
үлкендердің еңбегін
бағалай білуге,
сыпайлыққа, ізгілікке,
ададалыққа баулу

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара
түсінушілік сезімін
арттыру

Дидактикалық ойын
«Көктем»(сурет
қарастыру)
Мақсаты:көктем
ерекшеліктерімен
таныстыру,қарапайым
сұрақтарға жауап
беруге үйрету.
Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын «Ғажайып Дидактикалық ойын
«Жапырағына қарай
қапшық»
«Қайсысы қайда
ажырат»
Мақсаты: баланың сөздік
тіршілік етеді»
Мақсаты:Ұқсас белгісіне қорын ойыншықтардың
Мақсаты:жануарларды
қарай жапырақтарды
атауларын білдіретін
ұқсас белгілеріне
таба білуге
сөздермен байыту.
қарай табу,олардың
жаттықтыру.Сөздік
мекен-жайын
қорын толықтыру есту
анықтау.Сөздік қорын
қабылдау қабілетін
молайту.
дамыту .
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Наурыз
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Салт дәстүр,әдет ғұрып»
Тақырыпша «Ғажайып ертегілер.Театр әлемі»
Бейсенбі
Жұма

2 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

8.00-8.50

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

9.35-10.00

Серуен:

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты ақырынсыбырлап.

Ойын- жаттығу: Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаңсен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр» Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Допты домалату».
2.Музыка
«Наурызым,»

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды

1.Сурет салу
Дене шынықтыру
«Аквариумдағы
«Қайталамалы жүгіру»
балықтар»
2.Көркем әдебиет
2.ҚМҰҚ
«Наурыз думан»
«Заттардың кеңістікте
3.Орыс тілі
орналасуына санның
тәуелсіздігі.
Математикалық
жұмбақтар»
3.Вариативтік компонент
Бала тілін дамыту
«Жыл басына таласқан
хайуанаттар» ертегісі.
Саусақ жаттығуы
«Тышқан»
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды

1.Сөйлеуді дамыту
«Ертегіні тауып айт»
2.Құрастыру
«Қошақан»
3.Музыка
«Наурыз»

Мақсаты:балаларды

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимыл-қозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Табиғаттың көктемде
оянуы»
3.Вариативтік компонент
Сиқырлы сандар
«Кім жылдам?»

Мақсаты:балаларды

киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Қардың
еруі
Мақсаты:Тәжірибе
жасау арқылы қардың
суға айналуын
бақылау
Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу
араласу.
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Ауа
Мақсаты:балаларға
адамдар жануарлар және
өсімдіктер тіршілігі үшін
ауаның маңызы зор.

киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Бұлттар
Мақсаты:балалардың
аспан сұлулығын
көру,бұлт түрлерінің
атауларын бекіту.

Тақырыбы:қасқыр мен
қаздар
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

Тақырыбы:сакина салу
Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
арттыру.

киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:Қардың еріп
Мақсаты: балаларды өлі мұзға айналуы
табиғат аспан
Мақсаты: :балаларды
денелерімен
мұздың сапасымен және
таныстыру,күн жылу
қасиетімен таныстыру
менөмірдің бастауы
Тақырыбы: толкиды теңіз
екендігі туралы түсінік
Мақсаты:шапшаңдыққа
беру.
ептілікке баулу.
Тақырыбы:дүкенші
Мақсаты:ойынды дұрыс
түсініп ойнау.

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Қонақ
Тақырыбы:Интервью
Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
қарсы алу
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар өздерін
Мақсаты:Балаларды сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
үлкен адам
ң қонақ келгенде
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
қалай құрметтеп
жануарлардың
ішінде
қабілетін арттыру.
тәртібін сақтауын біледі.
қарсы алуын
тану білуге арналған
үйренеді.
Дидактикалық ойын
«Нан дастарқанға
қалай келеді»(сурет
қарастыру)
Мақсаты:Бидайды
қалай өсіру және
одан нанды қалай

Дидактикалық ойын
«Бұл қандай құс?»
Мақсаты:белгілі бір
ерекшеліктеріне қарай
құстардың суреттеуге
үйрету және оларды
ажырата білуге үйрету

Дидактикалық ойын
«Бұл қай кезде киеді»
Мақсаты:көктем
мезгілінде қандай киім
киетінін баяндату арқылы
сөздік қорларын
молайтып,ауыз екі

Дидактикалық ойын
«Ұшып келетін құстар»
Мақсаты:қарапайым
сұрақтарға жауап беруге
үйрету

Тақырыбы:Қоян мен
көжектер
Мақсаты:Балалар
өздеріне қоян рөлін
алып,өздерін қояндай
сезінуі.
Дидактикалық ойын
« Жемістерді атап бер»
Мақсаты:түсіне,
көлеміне қарай атау
сұрақтарға жауап беруге
үйрету

жасау жөніндегі

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас
17.20 18.00
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

сөйлеуге баулу

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Наурыз
Күн тәртібі
Уақыты
3 апта
8.00-8.50
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
8.50-9.10
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
9.10-9.35
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

9.35-10.00

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Салт дәстүр,әдет ғұрып»
Тақырыпша «Халықтар өнері»
Бейсенбі
Жұма

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал тастамақ» Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Наурыз»атты спорттық
іс-шара.

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Тамшы су

1.Сурет салу
1.Дене шынықтыру
«Сырмақты
«Бунамамен
әшекейлейміз»
орындалатын
2.ҚМҰҚ
жаттығулар».
«Өзіне қатысты тұрғыда 2.Қоршаған орта
заттың кеңістікте
«Өсімдік әлемі»
орналасуын анықтау»
3.Көркем әдебиет
3.Вариативтік
«Наурыз думан»
компонент
Бала тілін дамыту
Наурыз – жыл басы.
Дидактикалық ойын
«Сандық»
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көлік
Тақырыбы:Көше

1.Сөйлеуді дамыту
«Менің сүйікті үй
жануарым
2.Аппликация
«Гүлдер»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Көктем келді,құс
келді»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Тез есепте!

Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел

Мақсаты:балаларды
судың қасиеттерімен
таныстыруды
жалғастыру.Судың
мөлдір болатындығы
жайлы суға деген
ұқыптылығын
тәрбиелеу.
Тақырыбы:жұбын тап
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

Мақсаты: көлік түрлері
жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

Мақсаты: балаларды
өздері-нің тұратын жері
туралы,көше атауын,оның
балабақшасы қай жерде
орналасқанын білу.

Мақсаты: табиғат және
Мақсаты:балаларды
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
нысандарды ажырата білуге бірі желмен
үйрету;өлі және тірі табиғат таныстыру.Оның
табиғат және адам
туралы ұғым беру.
өмірін-дегі орны зор.

Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты
көксерек
Мақсаты:ойынға деген Мақсаты:ойынды дұрыс
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
араласу.
арттыру
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша
Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән
тәртібін сақтайық
теңіз
ательесі
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын ережесін Мақсаты:Балалар
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
бұзбай дұрыс ойнауға
өздерін тігінші рөлінде
тәртібін үйрету
сезініп киімдердің
баулу.Сыпайы әрі әдемі баулу.
ұзындығын, пішінін,
сөйлеуге үйрету.
моделін,түсін білуін
үйренеді
Дидактикалық ойын Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын.
«Шар жарылды».
«Жаңылтпаштар»
«Сандар шатасты»
«Зат неге ұқсайды»
Мақсаты:Дыбыстық Мақсаты.балаларды
Мақсаты:Сандар
Мақсаты:айналадағы
жаттығу жасау
жаңылтпаштарды дұрыс қатарындағы сандардың
заттардың
арқылы «ш» анық
әрі жылдам айтуға үйрету орны жайлы білімдерін
геометриялық пішінін
айтуға жаттықтыру
нығайту
ажырата білу
дағдыларын дамыту

Тақырыбы: сакина
салу
Мақсаты:шапшаңдыққ
а ептілікке баулу

Тақырыбы:Хат тасушы
Мақсаты:Балалардың
бір-біріне
сүйіспеншілікке ,достыққа бауырмашыл
болуға сыйластыққа
баулу
Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Наурыз
Күн тәртібі
4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Салт дәстүр,әдет ғұрып»
Тақырыпша «Көрікті көктем»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен
Қ/о «Мысық пен тышқан
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
үйрек»
»
1.Дене шынықтыру
«Тігінен тұрған
нысанаға лақтыру»
2.Музыка
«Наурызым Армысың»

1.Сурет салу
«Күннің мол
шуағы»(жылы
түстердің реңктері
2.ҚМҰҚ
«Математикалық
жұмбақтар»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Малдың төлі.«Төлдер
айтысы»ертегісі.

1. Дене шынықтыру
«Жүгіріп келіп
ұзындыққа секіру»
2.Көркем әдебиет
«Ағаштар неге
ашуланды»
3.Орыс тілі

1.Сөйлеуді дамыту
«Әтеш пен бұршақ дәні
ертегі»
2.Құрастыру»
«Сылдырмақ»
3.Музыка
«Наурызым ,Армысың»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Кесіртке қайда
мекендейді»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Ойын есептер «Ойлан
тап!»

Саусақ
жаттығу«Бұзауқан»

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
киіндіріп серуенге
киіндіріп серуенге апару. далаға серуенге апару.
серуенге апару.
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі
Тақырыбы:Аула
Тақырыбы:Ағаштар
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Бұлттар
Мақсаты: балаларды өлі
ағаштары
Мақсаты:туған өлкенің Мақсаты:балалардың аспан Мақсаты: балалардың
таби-ғат аспан
Мақсаты:ағаш
орманы ондағы
сұлулығын көру
аспан сұлулығын
денелерімен таныс-тыру,
түрлкерімен
ағаштардың түрлері тура дағдыларын қалыптастыру. көру,бұлт түрлерінің
күн жылу мен өмірдің
лы түсініктерін
таныстыру,әртүрлі
атауларын бекіту.
бастауы екендігі туралы
қалыптастыру
болатыны жайлы
Тақырыбы:аңшы мен қоян
түсінік беру.
әңгімелеу.
Мақсаты:ойынға деген
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
Тақырыбы:мысық
қызығушылықтарын
көксерек
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
пен тышқан
арттыру.
Мақсаты:ойынға
түсініп ойнау.
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:шапшаңдыққа
белсене араласу.
жылдамдыққа баулу.
ептілікке баулу.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
абзал
жандардың
үлкендердің
еңбегін
отбасындағы
қарым-қатынас әрекетін
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне
деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
жетілдіру. Достарға
балалардың
үлкендерге деген
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
қарым- қатынасқа
арттыру.
арттыру.
үйрету.
11.20 12.20

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

16.00 16.45
Дидактикалық ойын
«Бөлме жиһаздары»
(сурет қарастыру)
Мақсаты:бөлме ішіне
қажетті жиһаздардың
жеке бөліктерін сөэбен
дұрыс айтуға үйрету

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас
17.20 18.00
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

Дидактикалық ойын
«Өзі және отбасы туралы
әңгімелеп бер»
Мақсаты:Отбасындағы
қарым қатынас мәдениеті
туралы түсінік беру

Дидактикалық ойын «Не
қайда өседі»
Мақсаты:Балалардың
өсімдіктер жөніндегі
білімдерін бекіту
балалардың өз бетінше
ойлау қабілетін және
белсендіктерін дамыту

Дидактикалық ойын
«Жыл мезгілдері»
Мақсаты:балалардың жыл
мезгілдері туралы
білімдерін бекіту
мезгілдерді атауларын
үйрету(қыс,көктем,жаз,
күз) Мезгіл өзгерістерін
талқылау.
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Не өзгерді»
Мақсаты:көру арқылы
ойлау қабілеттерін
арттыру. .

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Сәуір
Күн тәртібі
1 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

9.35-10.00

Сәрсенбі

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Бірге еңбек етеміз»
Тақырыпша «Гүлдермен безендіреміз»
Бейсенбі
Жұма

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар

Қ/о «Орамал тастамақ»

Қ/о «Аңшы мен үйрек»

Қ/о «Мысық пен тышқан
»

Қ/о «Күн мен жаңбыр»

Қ/о «Күн мен түн»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Еңбектеу»
2.Музыка
«Орманға саяхат»

1.Сурет салу
«Мысығым»
2.ҚМҰҚ
«1,2,3,4,5 цифры өткенді
пысықтау»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Буынға бөлейік.
Саусақ жаттығуы«
Торғай мен түлкі»

.Дене шынықтыру
«Кедергілер»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Ас атасы нан»
3.Көркем әдебиет
«Адар көсе мен
бай»ертегі
.

1.Сөйлеуді дамыту
«Қуыршаққа бөлме
жасайық»
2.Мүсіндеу
«Әдемі кесе»
3.Музыка
«Орманға саяхат»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Наурызгүлдер»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
20-ға дейінгі сандарды
санауға
үйрету«Сандардың
орнын тап» ойын

Серуен:

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.

Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
киіндіріп далаға серуенге
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Жел
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Тамшы су
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:көлік түрлері
Мақсаты:балаларды судың Мақсаты:құстардың
Мақсаты:ауа-райы жыл
табиғат құбылысының
жайлы білімдерін
қасиеттерімен таныстыруды әртүрлі болатыны,олар мезгілдеріне байланысты
бірі желмен
қалыптастыру, ондағы
жалғастыру.Судың мөлдір табиғатта өмір сүретіні өзгеріп отыратыны
таныстыру.Оның
жайлы түсінік беру.
пайдалы және зиянды
болатындығы жайлы суға және қамқорлықпен
табиғат және адам
жақтарымен таныстыру. деген ұқыптылығын
қарауға тәрбиелеу.
өміріндегі орны зор.
тәрбиелеу.
Тақырыбы: сакина салу Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жұбын тап
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
Мақсаты:шапшаңдыққа көксерек
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға белсене жылдамдыққа баулу
ептілікке баулу
түсініп ойнау.
ептілікке баулу
араласу.
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,

Таза бетің, маңдайың.

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
абзал жандардың
үлкендердің еңбегін
қарым-қатынас әрекетін
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне
деген
бағалай білуге,
сыпайлыққа
баулу
жетілдіру. Достарға
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
үлкендерге деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
қатынасқа үйрету.
арттыру.
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
16.00 16.45 Дидактикалық ойын
«Зологиялық фриздер»
«Заттық фриздер»
«Үй жануарлары мен
«Ақылды машиналар»
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Заттарды көріп жабайы жануарларды
Мақсаты:Адамдардың
антоним сөздері туралы
сипаттау арқылы
ата»
жұмыстарын
түсінік қалыптастыру.
балалардың
Мақсаты:Үй жануарлары жеңілдетуде
Жабайы мен үй
сезімталдығын
мен жабайы жануарлар машиналардың көмегі
жануарлары құстардың
дамыту,қоршаған орта
туралы білімдерін
туралы балалардың
дене бітіміне қарап
жайлы танымдарын
бекіту.Тез ойлау
білімдерін бекіту
зообаққа орналастыру
кеңейту сөздік қорын
қабілетін,зейінін
оларға қамқоршы болуға дамыту
тәрбиелеу,белсенділігін
тәрбиелеу
.
арттыру
.
16.45 17.00 Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
15.30 16.00

17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкерш
ілік, өзара түсінушілік
сезімін арттыру.
Дидактикалық ойын
«Табиғат құбылыстарын
ажыратып олардың
қасиеттерін ата»
Мақсаты:Қасиетіне
қарай:қар мен
жаңбырды ажырата
білу,табиғат
құбылыстары жөніндегі
білімдерін бекіту,қатты,
жұмсақ,ериді,буға
айналады ..

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Сәуір
Күн тәртібі
Уақыты
2 апта
8.00-8.50
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
8.50-9.10
гимнастика (5 мин)
9.10-9.35
Таңғы ас

Ойындар,

9.35-10.00

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Бірге еңбек етеміз»
Тақырыпша «Ас-атасы нан»
Бейсенбі
Жұма

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар

Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Қ/о «Орамал
тастамақ»

Қ/о «Аңшы мен үйрек» Қ/о «Мысық пен
тышқан »
1.Сурет салу
1.Дене шынықтыру
«Алма ағашы гүлдеді» «Бауырсақ атты»
2.ҚМҰҚ
спорттық мереке
«Заттың санын
2.Көркем әдебиет
цифрмен
«Екі қаз бір бақа»ертегі
сәйкестендіру»
3.Орыс тілі
3.Вариативтік
компонент Бала тілін
дамыту
Дыбыстың сөздегі
орны.
Ойын «Қасқыр»
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
Тақырыбы:Ауа
Тақырыбы:Бұлттар
Мақсаты:балаларға
Мақсаты:балалардың
адамдар жануарлар және аспан сұлулығын
өсімдіктер тіршілігі үшін көру,бұлт түрлерінің
ауаның маңызы зор.
атауларын бекіту.

Қ/о «Күн мен жаңбыр»

Қ/о «Күн мен түн»

1.Сөйлеуді дамыту
«Масақ»ертегісі
2.Құрастыру
«Тышқандар»
3.Музыка
«Жайлаудағы төлдер»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимыл-қозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Ағаштардың гүлдеуі»
3.Вариативтік компонент
Сиқырлы сандар
Сандар құрамымен
жұмыс

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Жұптасып
орындалатын
жаттығулар»
2.Музыка
«Жайлаудағы төлдер»

Серуен:

11.20 12.20

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
серуенге апару.
апару.
апару.
Тақырыбы:Жаңбыр
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:ЖапырақтарМақсаты:табиғаттың
Мақсаты: балаларды өлі дың шығуы
өзгерістеріне баланың
табиғат аспан денелерімен
Мақсаты: балаларды жыл
көзін жеткізу,
таныстыру,күн жылу
мезгілімен таныстыру.
менөмірдің бастауы
«қышқылды жаңбыр»
Жапырақтардың жыл
екендігі туралы түсінік
«улы жаңбырлар».Білу
мезгілдеріне байланысты
беру.
қабілеттілігін.қызығуш
өзгеріп отыруы туралы
ылығын арттыру
түсінік беру
Тақырыбы:соқыртеке Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу Тақырыбы:дүкенші
қаздар
Мақсаты:ойынға деген Мақсаты:ойынды дұрыс Тақырыбы: толкиды теңіз
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға
қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
жылдамдыққа баулу.
ептілікке баулу.
белсене араласу.
арттыру.
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

15.30 16.00

16.00 16.45

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Қонақ
Тақырыбы:Интервью
Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
қарсы алу
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалардың сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
қонақ келгенде қалай
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
құрметтеп қарсы
жануарлардың ішінде
қабілетін арттыру.
тәртібін сақтауын біледі.
алуын үйренеді.
тану білуге арналған
Дидактикалық ойын
«Үй жануарлары»
Мақсаты:Балаларды үй
жануарлары мен
төлдерді ажыратуға
қалай дыбыстайтынын
және қамқоршы болуға
тәрбиелеу

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Жалпы атауын ата»
«Телефон»
«Қайсысы ұнайды»
Мақсаты:Баларға заттарды Мақсаты: Естіген сөзді
Мақсаты: Суреттен
жеке-жеке таныта келе,ең екінші балаға бұлжытпай көрген заттарынң атын
соңында заттардың жалпы жеткізуге
атап,суреттеп,қайсысы
атауын бір сөзбен ойлана дағдыландыру,диологты ұнайтынын,не үшін
отырып шешуде
сөйлеуді жетілдіру
ұнағанын айтқызу.Сөздік
тапқырлыққа
арқылы сөздік қорын
қорын молайту
шапшаңдыққа баулу
молайту
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Тақырыбы:Қоян мен
көжектер
Мақсаты:Балалар
өздеріне қоян рөлін
алып,өздерін қояндай
сезінуі.
Дидактикалық ойын
«Біздің қөңіл күйіміз»
Мақсаты:Балаларды
сурет бойынша бет
әлпеті ым мен мимикаға
байланысты қөңіл күйді
ажырата білуге үйрету

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Сәуір
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Бірге еңбек етеміз»
Тақырыпша «Жер асты жәндіктері»
Бейсенбі
Жұма

3 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

Ойындар,
Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

8.00-8.50

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

9.35-10.00

10.00 11.20

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал тастамақ» Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен тышқан
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
»
1.Дене шынықтыру
«Жүру»

1.Сурет салу
«Ұлттық бас киімді
әшекейлеу»(сәукеле)
2.ҚМҰҚ
«Заттың санын цифрмен
сәйкестендіру,оң
жақ,сол жақ»
3.Вариативтік
компонент Бала тілін
дамыту
Менің сүйікті қалам.
Саусақ жаттығуы«Күн
мен гүл»

1.Дене шынықтыру
«Лақтыруға үйрету»
2.Қоршаған орта
«Пияз»
3.Көркем әдебиет
«Қамқорлық»әңгіме
М.Төрежанов

1.Сөйлеуді дамыту
«Ұзын құлақ сұр қоян»
2.Аппликаци
«Түлкі бикеш»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Ғажайып

жәндіктер әлемі»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Ойнай отырып, ойла

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

11.20 12.20

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

16.00 16.45

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштың
бүршік жаруы
Мақсаты:Көктем
мезгілінде табиғаттағы
ағаштармен таныстыру
Бүршік ағаштың
дамуындағы негізгі
кезеңінің бірі екені
бойынша білімдерін
жалғастыру..
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көлік
Мақсаты: көлік түрлері
жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көше
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: балаларды
Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
өздері-нің тұратын жері
бірі желмен
туралы,көше атауын,оның нысандар-ды ажырата
білуге үйрету;өлі және тірі таныстыру.Оның
балабақшасы қай жерде
орналасқанын білу.
табиғат туралы ұғым беру. табиғат және адам
өмірін-дегі орны зор.

Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: сакина
көксерек
Мақсаты:ойынды дұрыс салу
Мақсаты:ойынға белсене Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:шапшаңдыққ
қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
араласу.
а ептілікке баулу
арттыру
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән ательесі Тақырыбы:Хат тасушы
тәртібін сақтайық
теңіз
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын
өздерін тігінші рөлінде
бір-біріне
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
ережесін бұзбай дұрыс
сезініп киімдердің
сүйіспеншілікке ,достәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі
ойнауға баулу.
ұзындығын,
тыққа бауырмашыл
әдемі сөйлеуге үйрету.
пішінін,моделін,түсін
болуға сыйластыққа
білуін үйренеді
баулу

Дидактикалық ойын
«Не артық»
Мақсаты:.Балаларды
суретке қарап
оларды топтастыруға
үйрету қамқоршы
болуға тәрбиелеу
Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
«Сандық»
Мақсаты:Баларды
берілген тапсырманы
ойлана отырып шешуге
баулу

Дидактикалық ойын
«Ғажайып қапшық»
Мақсаты: баланың сөздік
қорын ойыншықтардың
атауларын білдіретін
сөздермен байыту.

Дидактикалық ойын
«Қайдан сатып алуға
болады?»
Мақсаты:Азықтүлік,көкөніс,жемісжидек атауларын еске
түсіру мен оларды
ажырата білу
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Жақсы әдет» «Жаман
әдет»
Мақсаты:Балаларды
«жақсы» «жаман»
сөздерінің мағнасы мен
оларды орынды
қолдануға үйрету .

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Сәуір
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Бірге еңбек етеміз»
Тақырыпша «Достарға көмектесе білуді үйренеміз»
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

8.00-8.50

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

9.35-10.00

Серуен:

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен тышқан » Қ/о «Күн мен жаңбыр» Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Кеңістікті бағдарлау»
3.Музыка
«Құстар дауысы»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы

1.Сурет салу
«Мені қызықтыратын
жануар»(тоқты)
2.ҚМҰҚ
«Математикалық
жұмбақ,кең, тар,жыл
мезгілдері»
3.Вариативтік
компонент Бала тілін
дамыту
Менің достарым.
Саусақ жаттығуы« Күн
көжек»

1.Дене шынықтыру
«Гимнастика»
2.Көркем әдебиет
«Тату доспыз бәріміз»
3.Орыс тілі
3.Көркем әдебиет
«Тату доспыз
бәріміз»әңгіме құрату

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп

1.Сөйлеуді дамыту
«Айгерім қуыршақтың
туған күні»
2.Құрастыру
«Желкенді қайық»
3.Музыка
«Құстар дауысы»

Мақсаты:жылы

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Жылы-жылы жел
соқты»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Математикалық
эстафета

Мақсаты:жылы

киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Аула
ағаштары
Мақсаты:ағаш
түрлкерімен
таныстыру,әртүрлі
болатыны жайлы
әңгімелеу.
Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

киіндіріп серуенге апару. киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Ұшып
Тақырыбы: Күннің көзі
келетін құстар
Мақсаты: балаларды өлі
Мақсаты:балаларды
таби-ғат аспан
табиғаттағы құстарды
аялап баптап күте білуге денелерімен таныс-тыру,
күн жылу мен өмірдің
үйрету
Тақырыбы:аңшы мен қоян
бастауы екендігі туралы
түсінік беру.
Мақсаты:ойынға деген
Тақырыбы:ақсерекқызығушылықтарын арттыру.
Тақырыбы: толкиды
көксерек
Тақырыбы:ұшты-ұшты теңіз
Мақсаты:ойынға белсене
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынды дұрыс
араласу.
ептілікке баулу.
түсініп ойнау.
серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Мақсаты:туған өлкенің
орманы ондағы
ағаштардың түрлері тура
лы түсініктерін
қалыптастыру

далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:балалардың аспан
сұлулығын көру дағдыларын
қалыптастыру.

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
абзал
жандардың
үлкендердің еңбегін
қарым-қатынас әрекетін
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне деген
бағалай
сыпайлыққа баулу
жетілдіру. Достарға
балалардың
білуге,сыпайлыққа,
үлкендерге деген қарымсүйіспеншіліктерін
ізгілікке,ададалыққа
қатынасқа үйрету.
арттыру.
баулу
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
16.00 16.45 Дидактикалық ойын
«Менің сүйікті ертегім» «Жол әліппесі»
«Ғажайып қапшық»
«Жаңғырық»
Мақсаты:Ертегі
Мақсаты: Балаларды
Мақсаты: баланың сөздік Мақсаты:Жаңғырықты
кейіпкерлері бойынша алдын-ала көшеде жүру қорын ойыншықтардың
ауызбен айт уға үйрету
атау,жағымды
ережесімен және жол
атауларын білдіретін
жағымсыз кейіпкерлерді белгілерімен таныст ыру сөздермен байыту.
атау
.
12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкерш
ілік, өзара түсінушілік
сезімін арттыру.
Дидактикалық ойын
«Атын атап бер»
Мақсаты: түсті
қабылдауды және
қолдың ұсақ
моторикасын дамыту.

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас
17.20 18.00
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Мамыр
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін»
Тақырыпша«Отбасы бірлікте»
Бейсенбі
Жұма

1 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

8.00-8.50

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

9.35-10.00

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

10.00 11.20

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал тастамақ» Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр» Қ/о «Күн мен түн»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Жұқпалы аурулар және
олармен күрес»әңгіме
2.Музыка
«Әуенді сандықша»

1.Сурет салу
«Түрлі түсті шарлар»
2.ҚМҰҚ «Реттік
сандарды пысықтау,
шеңбер,шаршы
үшбұрыш
3.Вариативтік
компонент Бала тілін
дамыту Балабақша.
Саусақ жаттығуы
«Тордағы құс»

1.Дене шынықтыру
«Өзін-өзі уқалау және
бір-бірін уқалау сылапсипау»
2.Қоршаған ортамен
танысу «Гүлдене
бер,менің Қазақстаным»
3.Көркем әдебиет
«Адал дос»әңгіме

1.Сөйлеуді дамыту
«Әйгерім дастарханды
әзірлеп жатыр»
2.Мүсіндеу
«Сәнқой түлкі»
3.Музыка
«Әуенді сандықша»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Жау,жау,жаңбыр»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Көңілді санамақтар

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Шөптер
Мақсаты:балаларды
алғашқы шөптің
шығуымен
таныстыру.Ой
қабілеттерін дамыту.
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:көлік түрлері
Мақсаты:балалардың
жайлы білімдерін
аспан сұлулығын көру
дағдыларын
қалыптастыру, ондағы
қалыптастыру.
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп
киіндіріп далаға серуенге далаға серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Ауа-райы
Тақырыбы:Құстар
Мақсаты:ауа-райы жыл
Мақсаты:құстардың
мезгілдеріне байланысты
әртүрлі болатыны,олар өзгеріп отыратыны жайлы
табиғатта өмір сүретіні түсінік беру.
және қамқорлықпен
қарауға тәрбиелеу.

Тақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
қоян
көксерек
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
деген түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға белсене Мақсаты:ойынға
қызығушылықтарын
ептілікке баулу
араласу.
арттыру.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
абзал
жандардың
еңбегіне
үлкендердің
еңбегін
отбасындағы
қарым-қатынас
сәнділікке,әдемілікке,
деген балалардың
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
асыпайлыққа баулу
әрекетін жетілдіру.
сүйіспеншіліктерін
сыпайлыққа, ізгілікке, шілік, өзара
Достарға үлкендерге
арттыру.
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
деген қарымарттыру.
қатынасқа үйрету.
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
16.00 16.45 Дидактикалық ойын
«Бұл не?Бұл кім»
«Жапырағына қарай
«Ғажайып қапшық»
«Қайсысы қайда
«Атын атап бер»
(сурет қарастыру)
ажырат»
Мақсаты: баланың сөздік
тіршілік етеді»
Мақсаты: түсті
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Ұқсас белгісіне
қорын ойыншықтардың
Мақсаты:жануарларды қабылдауды және
көпше етістікті
қарай жапырақтарды таба атауларын білдіретін
ұқсас белгілеріне
қолдың ұсақ
қолдану арқылы,
білуге жаттықтыру.Сөздік сөздермен байыту.
қарай табу,олардың
моторикасын дамыту.

сөздік қорын молайту

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас
17.20 18.00
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

қорын толықтыру

мекен-жайын анықтау

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.
Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды ата-аналарына Балаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Мамыр
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін»
Тақырыпша «Отан қорғаушылар»(Қазақстан Республикасының ұлы отан соғысының ардагерлері)
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

2 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

8.00-8.50

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

9.35-10.00

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

10.00 11.20

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру
«Досыма доп сыйлаймын» «Жақсы деген немене,
жаман деген немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты ақырынсыбырлап.

Ойын- жаттығу : Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен тышқан
Қ/о«Күн мен
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
»
жаңбыр»
1.Дене шынықтыру
«Жұп болып тұрып
жаттығулар орындау»
2.Музыка
«Ауылдағы той»

1.Сурет салу
«Отшашу»
2.ҚМҰҚ
«1,2,3,4,5 цифры
пысықтау,
математикалық жұмбақ»
3.Вариативтік
компонент Бала тілін
дамыту
Ауылда.
Саусақ жаттығуы
«Қошақаны»

1.Дене шынықтыру
«Допты волейбол торына
лақтыру»
2.Көркем әдебиет
«Үш жодас»әңгіме
3.Орыс тілі

1.Сөйлеуді дамыту
«Әңгімеле...»әңгіме
құру
2.Құрастыру «Біздің
балабақшаның
ауласы»
3.Музыка
«Ауылдағы той»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимыл-қозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Шуағын шашқан
алтын күн»
3.Вариативтік компонент
Сиқырлы сандар
Қай уақыт, сағат неше

Серуен:

Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға
киіндіріп далаға серуенге
апару.
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Бұлттар
Тақырыбы: Күннің
Тақырыбы:Жапырақтар
Мақсаты:балалардың аспан көзі
дың шығуы
Мақсаты: балаларды
сұлулығын көру,бұлт
Мақсаты: балаларды жыл
өлі табиғат аспан
түрлерінің атауларын
мезгілімен таныстыру.
денелерімен
бекіту.
таныстыру,күн жылу Жапырақтардың жыл
мезгілдеріне байланысты
менөмірдің бастауы
екендігі туралы түсінік өзгеріп отыруы туралы
түсінік беру
беру.
Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу
қаздар
Тақырыбы:дүкенші Тақырыбы: толкиды теңіз
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
Мақсаты:ойынды
ептілікке баулу.
араласу.
арттыру.
дұрыс түсініп ойнау.
12.20 12.30 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
12.30-13.00 Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
13.00-15.00 Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
15.00-15.30 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Қонақ
Тақырыбы:Интервью
Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
Тақырыбы:Қоян мен
қарсы алу
көжектер
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалардың сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
Мақсаты:Балалар
қонақ келгенде қалай
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып өздеріне қоян рөлін
құрметтеп қарсы
алып,өздерін қояндай
жануарлардың
ішінде
тәртібін сақтауын
қабілетін арттыру.
алуын үйренеді.
тану білуге арналған
біледі.
сезінуі.
11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Жаңбыр
Мақсаты:табиғаттың
өзгерістеріне баланың
көзін жеткізу,
«қышқылды жаңбыр»
«улы жаңбырлар».Білу
қабілеттілігін.қызығуш
ылығын арттыру
Тақырыбы:соқыртеке
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Ауа
Мақсаты:балаларға
адамдар жануарлар және
өсімдіктер тіршілігі үшін
ауаның маңызы зор.

жұмыс

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

16.00 16.45

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00
18.00 18.30

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Нан дастарқанға
«Бұл қандай құс?»
«Бұл қай кезде киеді»
«Берілген дыбыспен
қалай келеді»(сурет
Мақсаты:белгілі бір
Мақсаты:әр жыл мезгілінде сөздерді ата»
қарастыру)
ерекшеліктеріне қарай
қандай киімдер киетінін
Мақсаты:берілген
Мақсаты:Бидайды
құстардың суреттеуге
баяндату арқылы сөздік
дыбысқа сөз ойлап табу
қалай өсіру және одан үйрету және оларды
қорларын молайтып,ауыз
үйрету.ойын арқылы
нанды қалай жасау
ажырата білуге үйрету . екі сөйлеуге баулу. .
балаларды тапқырлыққа
жөніндегі балалардың
баулу
білімдерін толықтыру
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
« Жемістерді атап
бер»
Мақсаты:түсіне,
көлеміне қарай атау
сұрақтарға жауап
беруге үйрету

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды атаанасына табыс ету
табыс ету
табыс ету
табыс ету
анасына табыс ету

ЦИКЛОГРАММА

Мамыр
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін»
Тақырыпша «Қош келдің жаз»
Бейсенбі
Жұма

3 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

8.00-8.50

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

9.35-10.00

Серуен:

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

10.00 11.20

11.20 12.20

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал
Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Тыныс алу
жаттығулары»

1.Сурет салу
1.Дене шынықтыру
«Алжапқышты
«Ұзындыққа секіру»
әшекейлейміз»
2.Қоршаған орта
2.ҚМҰҚ
«Ғажайып жануарлар
«Үлкен,кіші,кішкентай,өт әлемі»
е кіші ұғымдар
3.Көркем әдебиет
пысықтау» 3.Вариативтік «Жайлауда»өлең
компонент Бала тілін
Н.Жанаев
дамыту
Ыдыстар.
Дидактикалық ойын:
«Ыдыстарды толықтыр»
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару. серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Тамшы су Тақырыбы:Көлік
Тақырыбы:Көше
Мақсаты:балаларды
Мақсаты: көлік түрлері
Мақсаты: балаларды

1.Сөйлеуді дамыту
«Күшік неге қөңілсіз»
2.Аппликаци
«Әдемі мерекелік
жалаушалар»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс
жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Табиғатты
аялайық!»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Тез есепте!

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Табиғат
Мақсаты: табиғат және

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Жел
Мақсаты:балаларды

судың қасиеттерімен
таныстыруды
жалғастыру.Судың
мөлдір болатындығы
жайлы суға деген
ұқыптылығын
тәрбиелеу.
Тақырыбы:жұбын тап
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

өздерінің тұратын жері
туралы,көше атауын,оның
балабақшасы қай жерде
орналасқанын білу.

адам қолымен жасаған
нысандарды ажырата
білуге үйрету;өлі және тірі
табиғат туралы ұғым беру.

Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу. .

Тақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты
Мақсаты:ойынға деген Мақсаты:ойынды дұрыс
қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
арттыру

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу :Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша
Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән ательесі
тәртібін сақтайық
теңіз
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балаларға
үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын
өздерін тігінші рөлінде
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
ережесін бұзбай дұрыс
сезініп киімдердің
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі ойнауға баулу.
ұзындығын, пішінін,
сөйлеуге үйрету.
моделін,түсін білуін
үйренеді

16.00 16.45
Дидактикалық ойын
«Шар жарылды».
Мақсаты:Дыбыстық
жаттығу жасау арқылы
«ш» анық айтуға
жаттықтыру

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас

Дидактикалық ойын
«Жұмбақтар»
Мақсаты.балаларды
жұмбақтарды дұрыс
шешуге әрі тапқыр болуға
үйрету

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Ғажайып қапшық»
«Сандар шатасты»
Мақсаты: баланың сөздік Мақсаты:Сандар
қорын ойыншықтардың
қатарындағы сандардың
атауларын білдіретін
орны жайлы білімдерін
сөздермен байыту.
нығайту

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

табиғат құбылысының
бірі желмен
таныстыру.Оның табиғат
және адам өміріндегі
орны зор.
Тақырыбы: сакина салу
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу

Тақырыбы:Хат
тасушы
Мақсаты:Балалардың
бір-біріне
сүйіспеншілікке ,достыққа бауырмашыл
болуға сыйластыққа
баулу
Дидактикалық ойын
«Біреу және көп»
Мақсаты:«Біреу және
көп ұғымын ажырата
алуға үйрету . .

Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

17.20 18.00
18.00 18.30

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»
және т.б.
Балаларды атаБалаларды атаБалаларды ата-аналарына
Балаларды атаБалаларды атааналарына тапсыру
аналарына тапсыру
тапсыру
аналарына тапсыру
аналарына тапсыру

ЦИКЛОГРАММА

Мамыр
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Айгөлек» ортаңғы тобы
Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін»
Тақырыпша «Мен бәрін білемін»
Бейсенбі
Жұма

4 апта
Балаларды
қабылдау
Ата-аналармен
әңгімелесу
Ойындар(үстел үсті,
саусақ және т.б. )
Таңертеңгі
гимнастика (5 мин)
Таңғы ас

8.00-8.50

Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

9.35-10.00

Серуен:

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: отбасы дәстүрлері туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі
көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату.
Үстел үсті ойыны
«Лото»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Ермексазбен ойын.
Суреттер қарастыру «Жақсы
«Досыма доп сыйлаймын» деген немене, жаман деген
немене»
Жаттығулар кешені

Тыныс алу
гимнастикасын жасату.

Д/о «Қатты
ақырын-сыбырлап.

Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаңсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар
Қ/о «Орамал тастамақ» Қ/о «Аңшы мен үйрек»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр» Қ/о «Күн мен түн»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Әкем,анам және мен
біз отбасымыз»атты
спорттық іс-шара
2.Музыка
«Біздің оркестр»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Аула
ағаштары
Мақсаты:ағаш

1.Сурет салу
«Табиғат аясында»
2.ҚМҰҚ
«Тәулік бөліктері»
3.Вариативтік
компонент
Бала тілін дамыту
Біз мектепке барамыз.
Дидактикалық ойын:
«Оқу құралдарын ата»
Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Мақсаты:туған өлкенің
орманы ондағы

1.Дене шынықтыру
«Жекпе-жектер»
спорттық алаңда
өткізіледі
2.Көркем әдебиет
«Қайталау»
3.Орыс тілі

Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
Тақырыбы:Құртқұмырсқалар
Мақсаты:Балалардың
жәндіктер туралы

1.Сөйлеуді дамыту
«Біздің қонжық
қонақта»
2.Құрастыру
«Хайуанаттар бағы»
3.Музыка
«Біздің оркестр»

1.Дене шынықтыру
«Негізгі қимылқозғалыс жаттығулары»
2.Жаратылыстану
«Қош келдің жаз!»
3.Вариативтік
компонент
Сиқырлы сандар
Есептер шығару

Мақсаты:жылы киіндіріп
Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге апару. серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштың
гүлденуі

Тақырыбы: Күннің көзі
Мақсаты: балаларды өлі
таби-ғат аспан

түрлкерімен
таныстыру,әртүрлі
болатыны жайлы
әңгімелеу.
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.
Серуеннен оралу
Түскі ас
Ұйқы
Біртіндеп ұйқыдан
ояту, ауа, су
шаралары

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

ағаштардың түрлері тура білімдерін толықтыруды
лы түсініктерін
жалғастыру. Оларды
қалыптастыру
айыра алу және қамқор
болуға тәрбиелеу
Тақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ақсерекқоян
көксерек
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
араласу.
арттыру.

денелерімен таныс-тыру,
Мақсаты :балаларды
күн жылу мен өмірдің
көктемде ағаштың
гүлденуімен таныстыру бастауы екендігі туралы
түсінік беру.
Тақырыбы: толкиды
Тақырыбы:ұшты-ұшты теңіз
Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу.
түсініп ойнау.

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті .
Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі.
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.
Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру.
Білімді кеңейту және мәдени-гигеналық дағдыларды орындау.
Ойын- жаттығу:Сылдырлайды мөлдір су,
Мөлдір суға қолыңды жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Таза бетің, маңдайың.
15.30 16.00 Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
абзал
жандардың
үлкендердің еңбегін
қарым-қатынас әрекетін
сәнділікке,әдемілікке,
еңбегіне
деген
бағалай білуге,
сыпайлыққа баулу
жетілдіру. Достарға
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
үлкендерге деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
қатынасқа үйрету.
арттыру.

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

Баланың жеке даму
16.00 16.45
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас
17.20 18.00
Серуен

Дидактикалық ойын
«Үй жиһаздары»
(сурет қарастыру)
Мақсаты:Үй ішіне
қажетті жиһаздардың
жеке бөліктерін сөэбен
дұрыс айтуға үйрету

Дидактикалық ойын
«Өзі және отбасы туралы
әңгімелеп бер»
Мақсаты:Отбасындағы
қарым қатынас мәдениеті
туралы түсінік беру,

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Не қайда өседі»
«Жыл мезгілдері»
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:балалардың
өсімдіктер жөніндегі
жыл мезгілдері туралы
білімдерін бекіту
білімдерін бекіту
балалардың өз бетінше
мезгілдерді атауларын
ойлау қабілетін және
үйрету
белсендіктерін дамыту .
(қыс,көктем,жаз,күз)
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Балалардың
отбасындағы
мейірімділік,жауапкер
шілік, өзара
түсінушілік сезімін
арттыру.
Дидактикалық ойын
«Не өзгерді»
Мақсаты:көру арқылы
ойлау қабілеттерін
арттыру.

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Аанаң мен әкеңнің есімдерін ата», « Кімнің үйінде мысық бар?»

Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

және т.б.
Балаларды атаанасына табыс ету

Балаларды ата-анасына
табыс ету

Балаларды ата-анасына
табыс ету

Балаларды ата-анасына
табыс ету

Балаларды атаанасына табыс ету

