ЦИКЛОГРАММА

Қыркүйек
Күн тәртібі
1апта
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

Ермексазбен ойын.
«Досыма доп
сыйлаймын»

8.50-9.10

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»

9.10-9.35

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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 «Мысық пен
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »

10.00 11.20 1.Дене шынықтыру
«Спорт залымен
танысу»
2.Аппликация
«Досыма кесе
сыйлаймын»
3.Қоршаған ортамен
танысу
«Ойыншықтар»

1.Музыка
«Бесік жыры»
2.Сөйлеуді дамыту
«Балабақшаға саяхат

1.Дене шынықтыру
«Спорт залында
ойнаймыз»
2.Көркем әдебиет
«Досымыз екеуіміз»
3.Сурет салу
«Балабақша
шарбақтары»

1.Жаратылыстану
«Бөлме гүлдері
2.ҚМҰҚ
«Бір-көп.Бір
бірден,бірде біреуі жоқ»
3.Музыка
«Топ-топ балақан»

1.Дене шынықтыру
«Доппен танысу»
2.Вариативтік компонент
«Шебер қолдар»

Серуен:

11.20 12.20 Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Күзгі ауа
райын бақылау
Мақсаты:туған өлкенің
орманы ондағы
ағаштардың түрлері
туралы түсініктерін
қалыптастыру.
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
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

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

15.30 16.00

Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
киіндіріп далаға
киіндіріп далаға серуенге далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы: Көліктер Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты:көлік
Мақсаты:балалардың
Мақсаты:құстардың
Мақсаты:ауа-райы жыл
түрлері жайлы
аспан сұлулығын көру
әртүрлі болатыны,олар
мезгілдеріне байланысты
білімдерін
дағдыларын
табиғатта өмір сүретіні
өзгеріп отыратыны жайлы
қалыптастыру, ондағы қалыптастыру.
және қамқорлықпен
түсінік беру.
пайдалы және зиянды
қарауға тәрбиелеу.
жақтарымен
таныстыру.
Тақырыбы:аңшы мен Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды теңіз
Тақырыбы:ақсерек- қоян
Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
көксерек
Мақсаты:ойынға деген түсініп ойнау.
ептілікке баулу
Мақсаты:ойынға
қызығушылықтарын
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:Әлеуметті Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
к қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
отбасындағы
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
Достарға үлкендерге балалардың
.
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара түсінушілік
деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
сезімін арттыру.
қатынасқа үйрету.
арттыру.

Баланың жеке даму
16.00 16.45 Дидактикалық ойын
картасына сәйкес жеке
«Бұл не?Бұл кім»
жұмыс
(сурет қарастыру)
Мақсаты:Балаларды
көпше етістікті
қолдану арқылы,
сөздік қорын
молайту.
Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

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
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»
Қ/о «Ұшты-ұшты»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Балабақша»
Тақырыпша «Менің достарым»
Бейсенбі
Жұма

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

Тыныс алу гимнастикасын Д/о «Қатты
жасату.
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
«Балалар достасады».

1.Музыка
«Бақшаға барамын»
2.Сөйлеуді дамыту
«Досымыз екеуіміз
өлеңі Қадір Мырза Әлі»

1.Орыс тілі
«Мои друзья»
2.Дене шынықтыру
«Алаңқайда
ойнаймыз».
3.Сурет салу
«Жәмиланың әдемі
көйлегі»

1.Жаратылыстану
«Күзгі гүлдер»
2.ҚМҰҚ
«Таңертең.Бір-көп»
2.Құрастыру
«Біздің орындық»

1.Дене шынықтыру
«Түрлі-түсті доптар»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Серуен:

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

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

11.20 12.20

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

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.

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 денелерімен мезгілімен таныстыру.
көру,бұлт түрлерінің
таныстыру,күн жылу
Жапырақтардың жыл
атауларын бекіту.
менөмірдің бастауы
мезгілдеріне байланысты
екендігі туралы түсінік
өзгеріп отыруы туралы
беру.
түсінік беру

Тақырыбы:қасқыр мен
қаздар
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

Тақырыбы:сакина салу Тақырыбы:дүкенші
Тақырыбы: аю апанында
Мақсаты:ойынға деген Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
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:Қонақ қарсы Тақырыбы:Интервью
Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
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
құрметтеп қарсы алуын
қабілетін арттыру.
жануарлардың ішінде
барып тәртібін
үйренеді.
тану білуге арналған
сақтауын біледі.

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

Баланың жеке даму
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
«Нан дастарқанға қалай
келеді»(сурет қарастыру)
Мақсаты:Бидайды қалай
өсіру және одан нанды
қалай жасау жөніндегі
балалардың білімдерін
толықтырып жүйелеу

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
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 ата-анасына
Балаларды ата-анасына
Балаларды ата-анасына Балаларды ататабыс ету
табыс ету
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»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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 тышқан
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
»
1.Дене шынықтыру
«Менің қөңілді
добым»
2.Экология негіздері
«Ауладағы ағаштар»

3.Музыка
«Сылдырмақ»
2.Сөйлеуді дамыту
«Менің сүйікті
ойыншығымі»

1.Дене шынықтыру.
«Аяқтар жолда жүгіреді»
2.Көркем әдебиет
«Ойыншықтар дүкені»
3.Сурет салу
«Түрлі-түсті доптар»

1.Жаратылыстану
«Жеміс толы себет»
2.ҚМҰҚ
«Күндіз.Бір-көп»
3.Музыка
«Сылдырмақ»

1.Дене шынықтыру
«Біз тату балалармыз»
3.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Серуен:

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

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке

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.

Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға
белсене араласу.

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:ұшты-ұшты Тақырыбы: сакина
Тақырыбы:жасырынбақ Мақсаты:ойынды
салу
Мақсаты:ойынға деген
дұрыс түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдық
қызығушылықтарын
қа 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-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
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән
Тақырыбы:Хат тасушы
тәртібін сақтайық
Мақсаты:Балаларды
теңіз
ательесі
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
баулу.Сыпайы әрі әдемі баулу.
сезініп киімдердің
тыққа бауырмашыл
сөйлеуге үйрету.
ұзындығын,
болуға сыйластыққа
пішінін,моделін,түсін
баулу
білуін үйренеді
16.00 16.45

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
«Бөбек» II-кіші 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 тышқан Қ/о«Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
»
1.Дене шынықтыру
«Түрлі түсті
орындықтар»
2.Музыка
«Айналамның бәрі
алтын»

1.Музыка
«Айналамның бәрі
алтын»
2.Сөйлеуді дамыту
«Диасқа арналған
диван»

1.Орыс тілі
«Комнатная мебель»
2.Дене шынықтыру
«Сыйлықтар мен жәшік»
3.Сурет салу
«Ойыншыққа арналған
сөре»

1.Жаратылыстану
«Ағаштар»
2.ҚМҰҚ
«Үлкен кіші.Таңертең»
3.Құрастыру
«Бір қабатты үй»

1.Дене шынықтыру
«Сиқырлы таяқшалар»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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:Аула
ағаштары
Мақсаты:ағаш
түрлкерімен
таныстыру,әртүрлі
болатыны жайлы
әңгімелеу.

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

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

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

Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:мысық пен
көксерек
қоян
тышқан
Мақсаты:ойынға белсене Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ептілікке
араласу.
қызығушылықтарын
жылдамдыққа 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
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін бағалай
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
білуге, сыпайлыққа,
Достарға үлкендерге
балалардың
ізгілікке, ададалыққа баулу
деген қарымсүйіспеншіліктерін
қатынасқа үйрету.
арттыру.
16.00 16.45

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 «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: «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

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Менің отбасым»
Тақырыпша «Менің отбасым.Үлкендердің 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
«Әкемізге гараж салуға
көмектесеміз»
2.Мүсіндеу
«Таба нан»

1.Музыка
«Менің отбасым»
2.Сөйлеуді дамыту
«Аңсардың жанұясы»

1.Орыс тілі
«Моя семья
2.Дене шынықтыру
«Анамызбен бірге киім
жуамыз».
3.Сурет салу
«Анама арналған
моншақтар»

1.Жаратылыстану
«Ғажайып қап
2.ҚМҰҚ
«Шеңбер.Үлкен-кіші»
3.Музыка
«Әй-әй бөпем»

1.Дене шынықтыру
«Кішкентай
көмекшілер»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

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
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
қарым-қатынас әрекетін халатты абзал
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
жетілдіру. Достарға
жандардың еңбегіне
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
үлкендерге деген
деген балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
қарым- қатынасқа
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
үйрету.
арттыру.
16.00 16.45

Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

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

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

Дидактикалық ойын
«Зологиялық фриздер»

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

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
тапсыру
аналарына 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
«Бөбек» II-кіші 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
«Далада ойнаймыз».
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Бағдаршам»

1.Музыка
«Жаңбыр әні»
2.Сөйлеуді дамыту
«Бағдаршам»өлеңі

1.Дене шынықтыру
«Біз өз көшемізді жақсы
көреміз».
2.Көркем әдебиет
«Күз»(өлең)
3.Сурет салу
«Түзу жолда мен
жүремін тура»

1.Жаратылыстану
«Күз сыйы»
2.ҚМҰҚ
«Кеш.Біреу-көп»
3.Құрастыру
«Лақтар мен боталарға
арналған қоршаулар»

1.Дене шынықтыру
«Біздің көшеге Гном
келді»
2.Вариативтік компонент
«Шебер қолдар»

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.қызығуш
ылығын 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
беру.
Тақырыбы:аңшы мен
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
қабілетін арттыру.
ішінде тану білуге арналған 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
«Бөбек» II-кіші 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
«Қауіпсіздік мектебі»
2.Аппликация
«Машина»

1.Музыка
«Светофор
бағдаршам»
2.Сөйлеуді дамыту
«Айсұлу адасып
кетті»(тілдің
дыбысталу мәдениеті)

1.Орыс тілі
«Правила безопасности
дома»
2.Дене шынықтыру
«Мен көшеде келемін».
3.Сурет салу
«Машина»

1.Жаратылыстану
«Үй жануарлары»
2.ҚМҰҚ
«Түн.Шеңбер»
3.Музыка
«Светофор бағдаршам»

1.Дене шынықтыру
«Қолдарымыз мықты
болу үшін»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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: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 Мақсаты:балаларды
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: табиғат және адам Мақсаты:балаларды
қолымен жасаған нысандар- табиғат құбылысының
ды ажырата білуге үйрету;өлі бірі желмен
және тірі табиғат туралы
таныстыру.Оның табиғат
ұғым беру.
және адам өміріндегі
орны зор.

Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты
көксерек
Мақсаты:ойынға деген Мақсаты:ойынды дұрыс
Мақсаты:ойынға
қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
белсене 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:Жол
Тақырыбы:Балабақша Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән
тәртібін сақтайық
Мақсаты:Балаларды
теңіз
ательесі
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын ережесін Мақсаты:Балалар
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
бұзбай дұрыс ойнауға
өздерін тігінші рөлінде
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі баулу.
сезініп киімдердің
сөйлеуге үйрету.
ұзындығын, пішінін,
моделін,түсін білуін
үйренеді
16.00 16.45

Тақырыбы: сакина салу
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу

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
Дидактикалық ойын
«Кімге не керек»
«Қайдан сатып алуға
Мақсаты:Балалар
болады?»
мұғалым,дәрігер
Мақсаты:Азыққұрылысшы,спортшыға
түлік,көкөніс,жемісқажет құралдарды тауып
жидек атауларын еске
қоюы керек.Балаларды
түсіру мен оларды
тапқырлыққа үйрету.
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
«Бөбек» II-кіші 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 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
«Күзгі баққа саяхат»
2.Экология негіздері
«Жемістер мен
көкөністер»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы

1.Музыка
«Не әкелді күз бізге»
2.Сөйлеуді дамыту
«Шалқан» ертегісі

Мақсаты:жылы

1.Көркем әдебиет
«Алтын дән»
2.Дене шынықтыру
«Күзгі жапырақтар»
3.Сурет салу
«Дәмді алма»

1.Жаратылыстану
«Міне осындай күз »
2.ҚМҰҚ
«Оң жақ-сол жақ»
3.Құрастыру
«Түрлі түсті жапырақтар»

1.Дене шынықтыру
«Күзгі алаңда»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

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..

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

Тақырыбы:аңшы мен
қоян
Мақсаты:ойынға деген
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
қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
Достарға үлкендерге
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
қатынасқа үйрету.
арттыру.
16.00 16.45

Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға
белсене араласу.

серуенге апару.

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

Қазан
Күн тәртібі
5 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
«Бөбек» II-кіші 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
«Құстар балаларда
қонақта»
2.Мүсіндеу
«Торғай»

1.Музыка
«Торғай әні»
2.Сөйлеуді дамыту
«Үй құстары»

1.Орыс тілі
«Дикие птицы»
2.Дене шынықтыру
«Құстардан жұмбақ»
3.Сурет салу
«Торғай»

1.Жаратылыстану
«Құстар»
2.ҚМҰҚ
«Түн.Шеңбер»
3.Музыка
«Торғай әні»

1.Дене шынықтыру
«Қанаттыларға
көмектесеміз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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: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 Мақсаты:балаларды
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: табиғат және адам Мақсаты:балаларды
қолымен жасаған нысандар- табиғат құбылысының
ды ажырата білуге үйрету;өлі бірі желмен
және тірі табиғат туралы
таныстыру.Оның табиғат
ұғым беру.
және адам өміріндегі
орны зор.

Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты
көксерек
Мақсаты:ойынға деген Мақсаты:ойынды дұрыс
Мақсаты:ойынға
қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
белсене 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:Жол
Тақырыбы:Балабақша Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән
тәртібін сақтайық
Мақсаты:Балаларды
теңіз
ательесі
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын ережесін Мақсаты:Балалар
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
бұзбай дұрыс ойнауға
өздерін тігінші рөлінде
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі баулу.
сезініп киімдердің
сөйлеуге үйрету.
ұзындығын, пішінін,
моделін,түсін білуін
үйренеді
16.00 16.45

Тақырыбы: сакина салу
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу

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
Дидактикалық ойын
«Кімге не керек»
«Қайдан сатып алуға
Мақсаты:Балалар
болады?»
мұғалым,дәрігер
Мақсаты:Азыққұрылысшы,спортшыға
түлік,көкөніс,жемісқажет құралдарды тауып
жидек атауларын еске
қоюы керек.Балаларды
түсіру мен оларды
тапқырлыққа үйрету.
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

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»

8.50-9.10
9.10-9.35

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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 қоян»
Қ/о «Мысық пен
Қ/о «Қасқыр мен
тышқан »
лақтар»
1.Дене шынықтыру
«Біз балабақшаға
келдік»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Күн тәртібі»

1.Музыка
«Мен кішкентай
баламын»
2.Сөйлеуді дамыту
«Менің тұлғам»

1.Орыс тілі
«Части тела»
2.Дене шынықтыру
«Достармен ойнаймыз»
3.Сурет салу
«Тәрелкені әшекейлеу»

1.Жаратылыстану
«Сиқырлы су»
2.ҚМҰҚ
«Шаршы.Үлкен кіші»
3.Музыка
«Әдепті бол»

1.Дене шынықтыру
«Қызықты жарыстар»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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 Мақсаты:жылы
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
киіндіріп далаға
Тақырыбы:Құстардың серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Аспан
жылы жаққа ұшып кетуі Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты:көлік түрлері Мақсаты:балалардың
Мақсаты:ауа-райы жыл
Мақсаты: құстардың
жайлы білімдерін
аспан сұлулығын көру
әртүрлі болатыны,олар мезгілдеріне байланысты
қалыптастыру, ондағы
дағдыларын
табиғатта өмір сүретіні өзгеріп отыратыны
пайдалы және зиянды
қалыптастыру.
жайлы түсінік беру.
және қамқорлықпен
жақтарымен таныстыру.

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
қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
отбасындағы
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
Достарға үлкендерге
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара
деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
қатынасқа үйрету.
арттыру.
арттыру.
16.00 16.45

Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

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

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

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
«Бөбек» II-кіші 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»
1.Дене шынықтыру
«Дәрумендер бізге
керек»
2.Аппликация
«Қияр мен қызанақ»

1.Музыка
«Алтын күзде
молшылық»
2.Сөйлеуді дамыту
«Апорт алма
Н.Әлімқұлов»

1.Дене шынықтыру
«Көкөністер мен
жемістер балаларда
қонақта»
2.Көркем әдебиет
«Біз дәрігерде қонақта
болдық»
3.Сурет салу
«Қояндарға арналған
сәбіз»

1.Жаратылыстану
«Бақшадағы көкөністер»
2.ҚМҰҚ
«Алыс-жақын»
3.Құрастыру
«Дәрумендер бағы»

1.Дене шынықтыру
«Дәрумендер және
денсаулық»
.Вариативтік компонент
«Шебер қолдар»

Серуен:

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

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке

11.20 12.20

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Жаңбыр
Мақсаты:табиғаттың
өзгерістеріне баланың
көзін жеткізу,
«қышқылды жаңбыр»
«улы жаңбырлар».Білу
қабілеттілігін.қызығушылығын 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 көру,бұлт
өсімдіктер тіршілігі үшін түрлерінің атауларын
ауаның маңызы зор.
бекіту.

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:Шық
Мақсаты: балаларды өлі Мақсаты: балаларды
табиғат аспан денелерімен табиғат құбылыстарының
таныстыру,күн жылу мен бірі шықпен таныстыру.
өмірдің бастауы екендігі
туралы түсінік беру.

Тақырыбы:қасқыр мен
қаздар
Мақсаты:ойынға
белсене араласу.

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

Тақырыбы:сакина салу
Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
арттыру.

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
қабілетін арттыру.
жануарлардың ішінде
тәртібін сақтауын біледі.
қарсы алуын
тану білуге арналған
үйренеді.

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

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»
«Бізге күз не әкелді?»
қалай келеді»(сурет Мақсаты:белгілі бір
Мақсаты:әр жыл
Мақсаты:күз бізге не
қарастыру)
ерекшеліктеріне қарай
мезгілінде қандай киімдер әкелгені туралы
Мақсаты:Бидайды
құстардың суреттеуге
киетінін баяндату арқылы білімдерін бекіту.Ойын
қалай өсіру және
үйрету және оларды
сөздік қорларын
арқылы түстерді жемістер
одан нанды қалай
ажырата білуге үйрету.
млайтып,ауыз екі сөйлеуге мен көкөністерді ажырата
жасау жөніндегі
баулу.
және атай білуге үйрету
балалардың
білімдерін
толықтырып жүйелеу
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

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

Серуен:

Уақыты
8.00-8.50

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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

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»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Достармен
саяхаттаймыз»
2.Экология негіздері
«Үй жануарлары
және жабайы аңдар»

1.Музыка
«Не деу керек?»
2.Сөйлеуді дамыту
«Көкөністерден көже
жасау»

1.Орыс тілі
«Что такое хорош,что
такое плохо»
2.Дене шынықтыру
«Ойыншықтар толы
сандық»
3.Сурет салу
«Дәмді алма»

11.20 12.20

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

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

1.Жаратылыстану
«Орман тұрғындары»
2.ҚМҰҚ
«Жоғары-төмен»
3.Музыка
«Не деу керек?»

1.Дене шынықтыру
«Бөбектерге тосын
сый»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

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

Бесін ас

Тақырыбы:АуаТақырыбы:Көлік
Тақырыбы:Көше
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
райы
Мақсаты: көлік түрлері Мақсаты: балаларды
Мақсаты: табиғат және адам Мақсаты:балаларды
Мақсаты:ауа-райы жайлы білімдерін
өздері-нің тұратын жері қолымен жасаған нысандар- табиғат құбылысының
жыл мезгілдеріне
қалыптастыру, ондағы
туралы,көше атауын,оның ды ажырата білуге үйрету;өлі бірі желмен
байланысты өзгеріп пайдалы және зиянды
балабақшасы қай жерде және тірі табиғат туралы
таныстыру.Оның табиғат
отыратыны жайлы
жақтарымен таныстыру орналасқанын білу.
ұғым беру.
және адам өмірін-дегі
түсінік беру.
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты
орны зор.
көксерек
Мақсаты:ойынға
деген Мақсаты:ойынды дұрыс
Тақырыбы: сакина салу
Тақырыбы:
толкиды теңіз
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:шапшаңды араласу.
арттыру
ептілікке баулу
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
«Бөбек» II-кіші 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
«1-2-3-4-5 ойнаймыз
біз бәріміз»
2.Мүсіндеу
«Менің сүйікті
жемісім»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы

1.Музыка
«Болайықшы осындай»
2.Сөйлеуді дамыту
«Кім күшті? ертегісі»

1.Дене шынықтыру
«Сиқырлы қоңырау»
2.Қөркем әдебиет
«Үш аю»ертегісі
3.Сурет салу
«Қояндарға арналған
сәбіз»

1.Жаратылыстану
«Ауа қайда тығылды»
2.ҚМҰҚ
«Ұшбұрыш»
3.Құрастыру
«Дәрумендер бағы»

1.Дене шынықтыру
«1-2-3-4-5 ойнаймыз
біз біріктіріп күш»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп 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
таныстыру,әртүрлі
лы түсініктерін
атауларын бекіту.
болатыны жайлы
қалыптастыру..
әңгімелеу.
Тақырыбы:мысық
Тақырыбы:мысық пен Тақырыбы:аңшы мен қоян Тақырыбы:ұшты-ұшты
пен тышқан
тышқан
Мақсаты:ойынға
деген Мақсаты:ойынды дұрыс
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:ептілікке
қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
жылдамдыққа баулу.
жылдамдыққа 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

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
«Бөбек» II-кіші 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 «Аксерек
Қ/о «Ку түлкі»
Қ/о «Тышқан аулау»
Қ/о «Қармақ»
Қ/о «Өз үйіңді тап»
көксерек»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Сиқырлы дорба»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Менің елім
Қазақстан»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы

1.Музыка
«Жайнай бер
Қазақстаным»
2.Сөйлеуді дамыту
«Мен тұратын қала»

1.Көркем әдебиет
«Туған өлке»өлеңі.
2.Дене шынықтыру
«Біз-шабандоздаршымыз»
3.Сурет салу
«Ескі құмыра»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп

1.Жаратылыстану
«Тас пен құм сыры»
2.ҚМҰҚ
«Үлкенкіші,кішкентай.Оң жақсол»
3.Құрастыру
«Көне торсық»

1.Дене шынықтыру
«Айгүл балалармен
ойнайды»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы

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

киіндіріп далаға
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
Тақырыбы:Қысқы Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Құстар
ауа райын бақылау
Мақсаты:көлік түрлері Мақсаты:балалардың аспан Мақсаты:құстардың
Мақсаты: қыс
жайлы білімдерін
сұлулығын көру дағдыларын әртүрлі болатыны,олар
туралы түсінік
қалыптастыру, ондағы
қалыптастыру.
табиғатта өмір сүретіні
беру.Қыста қандай
пайдалы және зиянды
және қамқорлықпен
өзгерістер
жақтарымен таныстыру.
қарауға тәрбиелеу.
болатынын айту
Тақырыбы:мысық Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:аңшы мен қоян Тақырыбы:ұшты-ұшты
пен тышқан
көксерек
Мақсаты:ойынға деген
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

киіндіріп далаға
серуенге 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
«Заттық фриздер»
«Үй жануарлары мен
Мақсаты:Заттарды көріп жабайы жануарларды ата»
сипаттау арқылы
Мақсаты:Үй жануарлары
балалардың
мен жабайы жануарлар
сезімталдығын
туралы білімдерін
дамыту,қоршаған орта бекіту.Тез ойлау
жайлы танымдарын
қабілетін,зейінін
кеңейту сөздік қорын
тәрбиелеу,белсенділігін
дамыту
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: «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
«Бөбек» II-кіші 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 «Өрмекші мен
Қ/о «Айгөлек»
Қ/о «Жіптің үстімен доп
Қ/о «Бақалар»
Қ/о «Қасқыр мен
шыбындар»
лақтыру»
коян»
1.Дене шынықтыру
«Марат қонаққа келді»
2.Аппликация
«Бәйтерек»

1.Музыка
«Отан»
2.Сөйлеуді дамыту
«Мен елімді жақсы
көремін»

1.Орыс тілі
«Мой город»
2.Дене шынықтыру
«Біз өз астанамызды жақсы
көреміз»
3.Сурет салу
«Зымыран»

1.Жаратылыстану
«Біздің өлкенің
құстары»
2.ҚМҰҚ
«Біркелкі
заттар.Үлкен,кіші,кішке
нтай»
3.Музыка
«Астана»

1.Дене шынықтыру
«Қуыршақ Айнамен
ойнаймыз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Серуен:

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

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке

11.20 12.20

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Алғашқы
суық күндер
Мақсаты:балалардың
ауа райының
суытуының себептерін
анықтай білулерін
жетілдіру
Тақырыбы:мысық
пен тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

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

Тақырыбы:сакина салу
Мақсаты:ойынға деген
қызығушылықтарын
арттыру.

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға
апару.
серуенге апару.
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:Қысқы
Мақсаты: балаларды өлі көліктер
табиғат аспан денелерімен Мақсаты:қысқы көлік
таныстыру,күн жылу
түрлерімен таныстыру
менөмірдің бастауы
және оның пайдасы
екендігі туралы түсінік
туралы түсінік беру
беру.
Тақырыбы: толкиды
Тақырыбы:ұшты-ұшты теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
Мақсаты:ойынды
ептілікке баулу.
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
Мақсаты:Балаларды сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
ң қонақ келгенде
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
қалай құрметтеп
қабілетін арттыру.
жануарлардың ішінде
тәртібін сақтауын біледі.
қарсы алуын
тану білуге арналған
үйренеді.

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

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Біз ептіміз»
2.Экология негіздері
«Қармен тәжірибе
жасау»

11.20 12.20

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

1.Музыка
«Қөңілді қыс»
2.Сөйлеуді дамыту
«Мемлекеттік ту өлеңі
Е.Елубаев»

Тақырыбы:Көлік

1.Қөркем әдебиет
«Менің сүйікті
қалам,ауылым және ел
ордасы Астанам»
2.Дене шынықтыру
«Шыршаға қонаққа
барамыз»
3.Сурет салу
«Астанадағы мерекелік
отшашу»

1.Жаратылыстану
«Алтын балық қайда
2.ҚМҰҚ
«Жоғары-төмен.
Ұшбұрыш»
3.Құрастыру
«Шырша шамдары»

1.Дене шынықтыру
«Ертегі кейіпкерлері
бізбен қонақта»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Тақырыбы:Көше

Тақырыбы: Табиғат

Тақырыбы:Жел

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

Мақсаты: көлік түрлері Мақсаты: балаларды
Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
жайлы білімдерін
өздері-нің тұратын жері
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
қалыптастыру, ондағы
туралы,көше атауын,оның нысандарды ажырата
бірі желмен
пайдалы және зиянды
балабақшасы қай жерде
білуге үйрету;өлі және тірі таныстыру.Оның табиғат
жақтарымен таныстыру. орналасқанын білу.
табиғат туралы ұғым беру. және адам өміріндегі
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты орны зор.
көксерек
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынды дұрыс Тақырыбы: сакина салу
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
араласу.
арттыру
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 теңіз Тақырыбы:Сән
тәртібін сақтайық
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Ойын ережесін
ательесі
Мақсаты:Балаларға
үлкендердің еңбегін
бұзбай дұрыс ойнауға
Мақсаты:Балалар
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
баулу.
өздерін тігінші рөлінде
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі
сезініп киімдердің
сөйлеуге үйрету.
ұзындығын, пішінін,
моделін,түсін білуін
үйренеді

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

16.00 16.45
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

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

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

Желтоқсан
Күн тәртібі
4 апта

Уақыты

Дүйсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Балабақша»
Тақырыпша «Тәуелсіз Қазақстан.Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті»
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

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:

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 «Қояндар»
Қ/о «Қыдыруға
Қ/о «Лақтыр да,қағып
Қ/о «Кеглиді көзде»
Қ/о «Кім кетті»
барайық»
ал»

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Аяз атадан сыйлық»
2.Мүсіндеу
«Ұшақтар»

11.20 12.20

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

1.Музыка
«Аққала»
2.Сөйлеуді дамыту
«Тәуелсіз-Қазақстан»

1.Орыс тілі
«Мой Қазақстан
2.Дене шынықтыру
«Аяз ата және
қаршақызбен
ойнаймыз»
3.Сурет салу
«Шыршаны
безендірейік»

1.Жаратылыстану
«Қағаз бен мата»
2.ҚМҰҚ
«Алдында-артында.
Жоғары төмен»
3.Музыка
«Жаңа жыл мерекесі
төрімізде»

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

Тақырыбы:аңшы мен

1.Дене шынықтыру
«Бір-екі,бір-екі
аққаланы соғамыз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

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

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас
Серуен

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

көксерек
Мақсаты:ойынға
белсене араласу.

қоян
Мақсаты:ойынды дұрыс
теңіз
Мақсаты:ойынға деген түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
қызығушылықтарын
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:Автобус Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
отбасындағы
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
Достарға үлкендерге
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара
деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
қатынасқа үйрету.
арттыру.
арттыру.

16.00 16.45

16.45 17.00
17.00 17.20
17.20 18.00

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.

Балалардың үйге
қайтуы

18.00 18.30

Балаларды атаанасына табыс ету

Балаларды ата-анасына
табыс ету

Балаларды ата-анасына
табыс ету

Балаларды ата-анасына
табыс ету

Балаларды атаанасына 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

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
«Бөбек» II-кіші 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 »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Сиқырлы қоңырау»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Жаңа жыл
төрімізде»

11.20 12.20

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

1.Музыка
«Жасыл шырша
жанында»
2.Сөйлеуді дамыту
«Шырша»өлеңі
Е.Өтетілеуұлы

1.Дене шынықтыру
«Қысқы серуен»
2.Көркем әдебиет
«Қыс»(өлең)
3.Сурет салу
«Қар жамылған
ағаштар»

Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп
киіндіріп далаға серуенге далаға серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Қысқы
Мақсаты:балалардың

1.Жаратылыстану
«Бөлме өсімдіктерін күту»
2.ҚМҰҚ
«Ұшбұрыш.Шаршы.
Шеңбер»
2.Құрастыру
«Қардан қора»
Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.

1.Дене шынықтыру
«Әжемнен сыйлық»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты:құстардың әртүрлі Мақсаты:ауа-райы жыл

туралы түсініктерін
кеңейту

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

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

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
қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
Достарға үлкендерге
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
қатынасқа үйрету.
арттыру.
12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

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

16.00 16.45
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.

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
«Бөбек» II-кіші 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
«Қөңілді
маймылдар»
2.Аппликация
«Жемсауыттағы
құстар»

11.20 12.20

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

1.Музыка
«Жануарлар әлемі»
2.Сөйлеуді дамыту
«Аю мен Қодық біздің
достарымыз»

1.Орыс тілі
«Три поросенка»
2.Дене шынықтыру
«Қөңілді маймылдар»
3.Сурет салу
«Ұзын құлақ ақ қоян»

2.Жаратылыстану
«Жануарлардың
тіршілігіі»
2.ҚМҰҚ
«Биік-аласа.Оң жақ-сол
жақ»
2.Музыка
«Мысық»

1.Дене шынықтыру
«Бөбектер зообақта»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

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 Тақырыбы:Боран
Мақсаты: балаларды өлі Мақсаты:Балалардың
табиғат аспан денелерімен боран және бұрқасын
таныстыру,күн жылу
туралы білімдерін
менөмірдің бастауы
кеңейту
екендігі туралы түсінік
беру.
Тақырыбы:мысық
Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
пен тышқан
қаздар
Мақсаты:ойынға
деген
теңіз
Мақсаты:ойынды
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын арттыру. дұрыс түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
жылдамдыққа
араласу.
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

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

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:Балаларды сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
ң қонақ келгенде
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
қалай құрметтеп
қабілетін арттыру.
жануарлардың ішінде
тәртібін сақтауын біледі.
қарсы алуын
тану білуге арналған
үйренеді.

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

жұмыс

16.00 16.45

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
«Нан дастарқанға
қалай келеді»(сурет
қарастыру)
Мақсаты:Бидайды
қалай өсіру және
одан нанды қалай
жасау жөніндегі
балалардың
білімдерін
толықтырып жүйелеу

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

Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Бұл қай кезде киеді»
«Жыл мезгілі туралы
Мақсаты:әр жыл мезгілінде әңгімелесу»
қандай киімдер киетінін
Мақсаты:қарапайым
баяндату арқылы сөздік
сұрақтарға жауап беруге
қорларын млайтып,ауыз екі үйрету.
сөйлеуге баулу.
Дидактикалық ойын
«Бұл қай кезде киеді»
Мақсаты:әр жыл мезгілінде
қандай киімдер киетінін
баяндату арқылы сөздік
қорларын млайтып,ауыз екі
сөйлеуге баулу.
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

Дидактикалық ойын
«Моншақтарды
тіземіз»
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
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

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
«Бөбек» II-кіші 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
«Құстар сияқты ұша
аламыз»
2.Экология негіздері
«Біздің қанатты
достарымыз »

1.Музыка
«Қөңілді қыс»
2.Сөйлеуді дамыту
«Үй құстары»

1.Дене шынықтыру
«Құстар ауласында»
2.Қөркем әдебиет
«Әтеш пен Тоты»ертегісі
3.Сурет салу
«Торғай»

1.Жаратылыстану
«Шымшық»
2.ҚМҰҚ
«Ұзын-қысқа.Беттестіру
және тұтастыру
тәсілдері»
2.Құрастыру
«Шырша»

1.Дене шынықтыру
«Епті шымшықтар»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Серуен:

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Қар
Мақсаты:қардың
әртүрлі болатыны
және қасиетімен
таныстыру.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Тақырыбы:Көлік
Мақсаты: көлік түрлері
жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
Тақырыбы:мысық жақтарымен таныстыру.
Тақырыбы:ақсерекпен тышқан
Мақсаты:ептілікке көксерек
Мақсаты:ойынға белсене
жылдамдыққа
араласу.
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:балаларды
далаға серуенге апару.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

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
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
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
Мақсаты:Балаларды
теңіз
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын ережесін өздерін тігінші рөлінде
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
бұзбай дұрыс ойнауға
сезініп киімдердің
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі баулу.
ұзындығын, пішінін,
сөйлеуге үйрету.
моделін,түсін білуін
үйренеді

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

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
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

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

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

Уақыты

8.00-8.50

8.50-9.10
9.10-9.35

11.20 12.20

Сейсенбі

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»

9.35-10.00
Ойындар,
Ұйымдастырылған
оқу қызметіне (ҰОҚ)
дайындық
Мектепке дейінгі ұйым 10.00 11.20
кестесі бойынша
ұйымдастырылған оқу
қызметі

Серуен:

Дүйсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Қыс-спорт кезеңі»
2.Мүсіндеу
«Аққала

1.Музыка
«Қыста қызық көп екен»
2.Сөйлеуді дамыту
«Қуыршақты серуенге
шығару»

1.Орыс тілі
«Волшебная зима»
2.Дене шынықтыру
«Барлығы қысты жақсы
көреді»
3.Сурет салу
«Қөңілді аққалалар»

1.Жаратылыстану
«Қыс мезгіліндегі өлі
табиғат»
2.ҚМҰҚ
«Заттарды ені бойынша
салыстыру.Біркелкі
заттар»
3.Музыка
«Қыста қызық көп екен»
Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
киіндіріп серуенге серуенге апару.
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Бұлттар
Тақырыбы:Аула
Мақсаты:туған өлкенің Мақсаты:балалардың
Мақсаты: балалардың
ағаштары
орманы ондағы
аспан сұлулығын көру
аспан сұлулығын

1.Дене шынықтыру
«Қысқы алаңындағы
ойындар»
2.Вариативтік компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
Тақырыбы: Күннің көзі
Мақсаты: балаларды өлі
табиғат аспан денелерімен

Мақсаты:ағаш
ағаштардың түрлері тура дағдыларын
көру,бұлт түрлерінің
таныстыру, күн жылу мен
түрлкерімен
лы түсініктерін
қалыптастыру.
атауларын бекіту.
өмірдің бастауы екендігі
таныстыру,әртүрлі қалыптастыру
туралы түсінік беру.
болатыны жайлы
әңгімелеу.
Тақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды теңіз
Тақырыбы:мысық Тақырыбы:ақсерекқоян
Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
пен тышқан
көксерек
Мақсаты:ойынға деген түсініп ойнау.
ептілікке баулу.
Мақсаты:ептілікке Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
жылдамдыққа
араласу.
арттыру.
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 шаралары
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
Бесін ас
Ойындар, дербес әрекет
Тақырыбы:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбас
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
ы
қарым-қатынас әрекетін абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Балалард
жетілдіру. Достарға
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
ың отбасындағы
үлкендерге деген қарым- балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
мейірімділік,жауап
қатынасқа үйрету.
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
кершілік, өзара
арттыру.
түсінушілік сезімін
арттыру.
Баланың жеке даму
16.00 16.45 Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық
картасына сәйкес жеке
«Үй жиһаздары»
«Өзі және отбасы
«Не қайда өседі»
«Жыл мезгілдері»
ойын «Не өзгерді»
жұмыс
(сурет қарастыру)
туралы әңгімелеп бер» Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:балалардың
Мақсаты:көру
Мақсаты:Үй ішіне
Мақсаты:Отбасындағы өсімдіктер жөніндегі
жыл мезгілдері туралы
арқылы ойлау
қажетті жиһаздардың қарым қатынас
білімдерін бекіту балалардың білімдерін бекіту
қабілеттерін
жеке бөліктерін сөэбен мәдениеті туралы түсінік өз бетінше ойлау қабілетін
мезгілдерді атауларын
арттыру. .
дұрыс айтуға үйрету
беру,
және белсендіктерін дамыту үйрету(қыс,көктем,жаз,
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

17.20 18.00

Балалардың үйге қайтуы 18.00 18.30

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

Уақыты
8.00-8.50

8.50-9.10

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі»
Тақырыпша «Қар не үшін керек?»
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.

Таңғы ас

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

Серуен:

9.10-9.35

9.35-10.00

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
«Қарлы лото»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Түрлі түсті мұздар»

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Қар
Мақсаты:қардың
әртүрлі болатыны
және қасиетімен
таныстыру.

1.Музыка
«Айналаның бәрі аппақ»
2.Сөйлеуді дамыту
«Шанамен сырғанаймыз»

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

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

баулу

1.Қөркем әдебиет
«Қолғап»ертегісі
2.Дене шынықтыру
«Қар кесегімен ойнағанды
ұнатамыз»
3.Сурет салу
«Қысқы шыршалар»

1.Жаратылыстану
«Қыстық киімдер»
2.ҚМҰҚ
«Заттарды ені бойынша
салыстыру.Біркелкі
заттар»
2.Құрастыру
«Қар жауып тұр»

1.Дене шынықтыру
«1-2-3-4-5 біз қармен
ойнағанды
ұнатамыз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

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

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 білуге бірі желмен
үйрету;өлі және тірі
таныстыру.Оның
табиғат туралы ұғым беру. табиғат және адам
Тақырыбы:ұшты-ұшты
өміріндегі орны зор.
Мақсаты:ойынды дұрыс
Тақырыбы: сакина
түсініп ойнау.
салу
Мақсаты:шапшаңдыққ
а ептілікке 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

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
Мақсаты:Балаларды
теңіз
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын ережесін өздерін тігінші рөлінде
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
бұзбай дұрыс ойнауға
сезініп киімдердің
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі 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
Кешкі ас
Серуен
Балалардың үйге
қайтуы

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

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

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

10.00 11.20

11.20 12.20

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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.
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 тышқан
Қ/о «Күн мен жаңбыр» Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
»
1.Дене шынықтыру
«Орман алаңында»
2.Аппликация
«Аққала»

2.Музыка
«Қысқы орманға
саяхат»
2.Сөйлеуді дамыту
«Серуенде»

1.Орыс тілі
«Зима»
2.Дене шынықтыру
«Бауырсақ-бауырсақ»
3.Сурет салу
«Аққала»

2.Жаратылыстану
1.Дене шынықтыру
«Мұз.Мұздақтар»
«Қөңілді боп жүрейік»
2.ҚМҰҚ
3.Вариативтік
«Кең тар.Жоғарыдакомпонент
төменде»
«Шебер қолдар»
3.Музыка
«Қысқы орманға
саяхат»
Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп
киіндіріп далаға
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
киіндіріп далаға серуенге далаға серуенге апару.
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Аяз
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты: Аяз туралы Мақсаты:көлік түрлері Мақсаты:балалардың
Мақсаты:құстардың
Мақсаты:ауа-райы жыл

түсініктерін кеңейту

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

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

жайлы білімдерін
аспан сұлулығын көру
әртүрлі болатыны,олар мезгілдеріне байланысты
қалыптастыру, ондағы
дағдыларын қалыптастыру. табиғатта өмір сүретіні өзгеріп отыратыны жайлы
және қамқорлықпен
түсінік беру.
Тақырыбы:мысық пайдалы және зиянды
жақтарымен
таныстыру.
қарауға
тәрбиелеу.
пен тышқан
Тақырыбы:аңшы мен қоян Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды
Мақсаты:ептілікке Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
жылдамдыққа баулу
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
араласу.
арттыру.
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
қарым-қатынас әрекетін абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
отбасындағы
жетілдіру.Достарға
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
үлкендерге деген
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке, шілік, өзара
қарым- қатынасқа
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
үйрету.
арттыру.
арттыру.
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
16.00 16.45 «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
«Бөбек» II-кіші 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
«Сурет бойынша
тапсырма»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Бағдаршам»

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Боран

1.Музыка
«Пойыз»
2.Сөйлеуді дамыту
«Көлік М.Әлімбаев»

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Ауа

1Дене шынықтыру
«Түрлі автомобилдер»
2.Қөркем әдебиет
«Көліктер»
3.Сурет салу
«Жол бойымен арба
келеді»

1.Жаратылыстану
«Көшедегі көліктер»
2.ҚМҰҚ
«Заттарды қалыңдығы
бойынша салыстыру.»
2.Құрастыру
«Автобус»

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Бұлттар

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

1.Дене шынықтыру
«Поезде келеміз»
2.Вариативтік компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге
апару.
Тақырыбы:Тұман

Мақсаты:Балаларды
боран және
бұрқасынтуралы
білімдерін кеңейту

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

15.30 16.00

Баланың жеке даму
картасына сәйкес
жеке жұмыс

16.00 16.45

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

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

Мақсаты: балаларды өлі Мақсаты:Балаларға тұман
табиғат аспан денелерімен туралы түсінік беру және
таныстыру,күн жылу
тұманмен таныстыру
менөмірдің бастауы
екендігі туралы түсінік
беру.
Тақырыбы:мысық Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу Тақырыбы:ұшты-ұшты Тақырыбы: толкиды теңіз
пен тышқан
қаздар
Мақсаты:ойынға
деген Мақсаты:ойынды
Мақсаты:шапшаңдыққа
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
қалай құрметтеп
қабілетін арттыру.
ішінде тану білуге
барып тәртібін
қарсы алуын
арналған
сақтауын біледі.
үйренеді.
Дидактикалық ойын
«Үй жануарлары»
Мақсаты:Балаларды
үй жануарлары мен
төлдерді ажыратуға
қалай
дыбыстайтынын
және қамқоршы
болуға тәрбиелеу

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

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 заттарының
атын
атап,суреттеп,қайсысы
ұнайтынын,не үшін
ұнағанын айтқызу.
Сөздік қорын молайту

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

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

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
«Бөбек» 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
«Электроникада
қонақта»
2.Мүсіндеу
«Әдемі моншақ»

3.Музыка
«Электронды заттар
әлемі»
2.Сөйлеуді дамыту
«Сиқырлы шам»

1.Орыс тілі «Мир
электроники
2.Дене шынықтыру
«Баскетболистер»
3.Сурет салу
«Теледидар»

1.Жаратылыстану
«Элетроника әлеміне
саяхат»
2.ҚМҰҚ
«Алдында-артында.
Жуан жіңішке»
3.Музыка
«Электронды заттар
әлемі»

1.Дене шынықтыру
«Біз туристшілерміз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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 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.

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
нысандар-ды ажырата
бірі желмен
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
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
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
Мақсаты:Балаларды
теңіз
ательесі
Мақсаты:Балаларға
үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын
Мақсаты:Балалар
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
ережесін бұзбай дұрыс
өздерін тігінші рөлінде
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі ойнауға баулу.
сезініп киімдердің
сөйлеуге үйрету.
ұзындығын, пішінін,
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:Азықтоптастыруға үйрету
ойлана отырып шешуге құрылысшы,спортшыға
түлік,көкөніс,жемісқамқоршы болуға
баулу
қажет құралдарды тауып жидек атауларын еске

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

тәрбиелеу
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

қоюы керек.Балаларды
түсіру мен оларды
тапқырлыққа үйрету.
ажырата білу
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

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

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
«Бөбек» II-кіші 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
«Ұшқыштар»
2.Экология негіздері
«Жарық пен жылу не
үшін қажет?»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Аула

1.Музыка
«Барлық мамандық
қажет»
2.Сөйлеуді дамыту
«Мамандық түрлері»

1.Қөркем әдебиет
«Сыпайылық
сабақтары»(өлең)
2.Дене шынықтыру
«Баскетболистер»
3.Сурет салу
«Дәрігер Айболиттің
мойынорағышы»

1.Жаратылыстану
«Сумен таныстыру»
2.ҚМҰҚ
«Әртүрлі заттар тобын
салыстыру»
2.Құрастыру
«Жүк көлігі»

1.Дене шынықтыру
«Біз туристшілерміз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

Тақырыбы:Аспан

Тақырыбы:Бұлттар

Тақырыбы: Күннің көзі

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

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
таныстыру,әртүрлі
лы түсініктерін
қалыптастыру.
атауларын бекіту.
мен өмірдің бастауы
болатыны жайлы
қалыптастыру
екендігі туралы түсінік
әңгімелеу.
беру.
Тақырыбы:мысық
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ұшты-ұшты
пен тышқан
көксерек
қоян
Мақсаты:ойынды дұрыс Тақырыбы: толкиды
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:ойынға белсене Мақсаты:ойынға деген түсініп ойнау.
теңіз
жылдамдыққа баулу Араласу
қызығушылықтарын
Мақсаты:шапшаңдыққа
араласу.
арттыру.
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.
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
қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,сып үлкендердің еңбегін
отбасындағы
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
айлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
Достарға үлкендерге
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара
деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
қатынасқа үйрету.
арттыру.
арттыру.
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
«Бөбек» II- кіші 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
«Сиқырлы дорба»
2.Аппликация
«Анама гүл
сыйлаймын»

1.Музыка
«Әй-әй бөпем»
2.Сөйлеуді дамыту
«Аналар мерекесі»

1.Орыс тілі
«Традиции и обычай
2.Дене шынықтыру
«Анамыздың мерекесі»
3.Сурет салу
«Кілемшені
әшекейлейік»

1.Жаратылыстану
«Ұлттық киімдер»
2.ҚМҰҚ
«Сол жақ-оң
жақ.Дөңгелек.Шаршы»
3.Музыка
«Бесік жыры»

1.Дене шынықтыру
«Анамыздың мерекесі
жылына бір рет»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Серуен:

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

Бесін ас

11.20 12.20

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Аспан
Тақырыбы:Құстар
Тақырыбы:Ауа-райы
Мақсаты:көлік түрлері Мақсаты:балалардың
Мақсаты:құстардың
Мақсаты:ауа-райы жыл
жайлы білімдерін
аспан сұлулығын көру
әртүрлі болатыны,олар
мезгілдеріне байланысты
қалыптастыру, ондағы
дағдыларын
табиғатта өмір сүретіні
өзгеріп отыратыны
пайдалы және зиянды
қалыптастыру.
және қамқорлықпен
жайлы түсінік беру.
жақтарымен таныстыру.
қарауға тәрбиелеу.

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

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

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

Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму
картасына сәйкес жеке
жұмыс

Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Көктемгі
ауа райын бақылау
Мақсаты: көктем
мезгілі туралы
түсініктерін
тиянақтау.Қөктем
ерекшеліктерімен
таныстыру
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу
араласу.

16.00 16.45

Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

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

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

Тақырыбы: толкиды
теңіз
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке 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

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Салт дәстүр,әдет ғұрып»
Тақырыпша «Ғажайып ертегілер.Театр әлемі»
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 «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»
»
1.Дене шынықтыру
«Ертегі
кейіпкерлерімен
кездесу»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Ұлттық тағамдар»

1.Музыка
«Ертегі және мен»
2.Сөйлеуді дамыту
«Ертегіде қонақта»

1.Қөркем әдебиет
«Наурызым армысың»
2.Дене шынықтыру
«Сиқырлы ертегі»
3.Сурет салу
«Алладиннің кілемшесі»

1.Жаратылыстану
«Табиғат-ана»ертегісі
2.ҚМҰҚ
«Ұзын-қысқа.Біркелкі
заттар»
3.Құрастыру
«Құрақ көрпе»

1.Дене шынықтыру
«Ғажайып қонақтар»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Серуен:

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

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

Баланың жеке даму

Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға
серуенге апару.
апару.
апару.
апару.
серуенге апару.
Тақырыбы:Қардың
Тақырыбы:Ауа
Тақырыбы:Бұлттар
Тақырыбы: Күннің көзі
Тақырыбы:Қардың
еруі
Мақсаты:балаларға
Мақсаты:балалардың
Мақсаты: балаларды өлі еріп мұзға айналуы
Мақсаты:Тәжірибе
адамдар жануарлар және аспан сұлулығын көру,бұлт табиғат аспан денелерімен Мақсаты: :балаларды
жасау арқылы қардың өсімдіктер тіршілігі үшін түрлерінің атауларын
таныстыру,күн жылу
мұздың сапасымен
суға айналуын
ауаның маңызы зор.
бекіту.
менөмірдің бастауы екендігі және қасиетімен
бақылау
туралы түсінік беру.
таныстыру
Тақырыбы:мысық
Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу
Тақырыбы:дүкенші
Тақырыбы: толкиды
пен тышқан
қаздар
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдық
жылдамдыққа баулу
араласу.
арттыру.
қа ептілікке баулу.
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:Қонақ
Тақырыбы:Интервью
Тақырыбы:Мысық
Тақырыбы:Дәмхана
Тақырыбы:Қоян мен
қарсы алу
Мақсаты:Балалардың
Мақсаты:Балалар
Мақсаты:Балалар өздерін
көжектер
Мақсаты:Балаларды сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
үлкен адам
Мақсаты:Балалар
ң қонақ келгенде
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
өздеріне қоян рөлін
қалай құрметтеп
қабілетін арттыру.
жануарлардың ішінде
тәртібін сақтауын біледі.
алып,өздерін қояндай
қарсы алуын
тану білуге арналған
сезінуі.
үйренеді.
11.20 12.20

картасына сәйкес жеке
жұмыс

16.00 16.45

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 Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
Дидактикалық ойын
«Нан дастарқанға
«Бұл қандай құс?»
«Бұл қай кезде киеді»
«Ұшып келетін құстар»
қалай келеді»(сурет Мақсаты:белгілі бір
Мақсаты:әр жыл
Мақсаты:қарапайым
қарастыру)
ерекшеліктеріне қарай
мезгілінде қандай киімдер сұрақтарға жауап беруге
Мақсаты:Бидайды
құстардың суреттеуге
киетінін баяндату арқылы үйрету.
қалай өсіру және
үйрету және оларды
сөздік қорларын
одан нанды қалай
ажырата білуге үйрету.
молайтып,ауыз екі
жасау жөніндегі
сөйлеуге баулу. .
балалардың
білімдерін
толықтырып жүйелеу
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

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
«Бөбек» II-кіші 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
«Наурызға сыйлық»
2.Экология негіздері
«Наурыз көктем
мерекесі»

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Тамшы су
Мақсаты:балаларды
судың қасиеттерімен
таныстыруды

1.Музыка
«Өнер көзі халықта»
2.Сөйлеуді дамыту
«Ұлттық жиһаз-сандық»

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көлік
Мақсаты: көлік түрлері
жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы

1.Орыс тілі
2.Жаратылыстану
1.Дене шынықтыру
«Весна красна»
«Сүйкімді төлдер»
«Биік шаңырақ
2.Дене шынықтыру
2.ҚМҰҚ
астында»
«Наурыз мерекесіне
«Биік-аласа:Жуан2.Вариативтік
қуанамыз»
жіңішке»
компонент
3.Сурет салу
3.Музыка
«Шебер қолдар»
«Күн жарқырап шөп
«Өнер көзі халықта»
шықты»
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды далаға Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көше
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: балаларды
Мақсаты: табиғат және
Мақсаты:балаларды
өздері-нің тұратын жері адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
туралы,көше атауын,оның нысандарды ажырата білуге бірі желмен

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

пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

балабақшасы қай жерде
орналасқанын білу.

үйрету;өлі және тірі
таныстыру.Оның
табиғат туралы ұғым беру. табиғат және адам
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.

Тақырыбы: сакина
салу
Мақсаты:шапшаңдық
қа ептілікке баулу

Балалардың назарын тағамға аудару;мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс
Тақырыбы:Жол
Тақырыбы:Балабақша Тақырыбы:Толқиды
Тақырыбы:Сән
тәртібін сақтайық
Мақсаты:Балаларды
теңіз
ательесі
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын ережесін Мақсаты:Балалар
ойын арқылы жол
құрметтей білуге
бұзбай дұрыс ойнауға
өздерін тігінші рөлінде
тәртібін үйрету
баулу.Сыпайы әрі әдемі баулу.
сезініп киімдердің
сөйлеуге үйрету.
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

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

16.00 16.45
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

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
Уақыты
4 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,
Ұйымдастырылға
н оқу қызметіне
(ҰОҚ) дайындық
Мектепке дейінгі
ұйым кестесі
бойынша
ұйымдастырылған
оқу қызметі

Серуен:

9.35-10.00

Дүйсенбі

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Салт дәстүр,әдет ғұрып»
Тақырыпша «Көрікті көктем»
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.

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
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
үйрек»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Қараторғайлар ұшып
келді»
2.Экология негіздері
«Наурыз көктем
мерекесі»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Аула

1.Музыка
«Қөңілді көктем»
2.Сөйлеуді дамыту
«Көктем келді»

1.Қөркем әдебиет
«Жақсы деген немене
жаман деген немене»
2.Дене шынықтыру
«Жыл құстары»
3.Сурет салу
«Күн жарқырап шөп
шықты»

1.Жаратылыстану
«Көрікті көктем»
2.ҚМҰҚ
«Бекіту:Дөңгелек.Шаршы»
2.Құрастыру
«Бетперде»(қағаздан
құрастыру)

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

Тақырыбы:Аспан

Тақырыбы:Бұлттар

1.Дене шынықтыру
«Құстармен біз
доспыз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі

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

Мақсаты:туған өлкенің Мақсаты:балалардың
орманы ондағы
аспан сұлулығын көру
ағаштардың түрлері тура дағдыларын
лы түсініктерін
қалыптастыру.
қалыптастыру
Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға
белсене араласу.

Мақсаты: балалардың аспан Мақсаты: балаларды
сұлулығын көру,бұлт
өлі таби-ғат аспан
түрлерінің атауларын бекіту. денелерімен таныс-тыру,
күн жылу мен өмірдің
бастауы екендігі туралы
түсінік беру.
Тақырыбы:ұшты-ұшты
Тақырыбы: толкиды
Мақсаты:ойынды дұрыс
теңіз
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
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
қарым-қатынас әрекетін абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
жетілдіру. Достарға
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
үлкендерге деген
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
қарым- қатынасқа
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
үйрету.
арттыру.

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

16.00 16.45
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 «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,

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

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

Сәуір
Күн тәртібі
1 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
«Бөбек» II- кіші тобы
Өтпелі тақырып «Бірге еңбек етеміз»
Тақырыпша «Гұлдермен 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
«1-2-3 гүлдер оян».
2.Аппликация
«Бақбақ гүлі»

11.20 12.20

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

1.Музыка
«Көктемгі табиғаттың
оянуы»
2.Сөйлеуді дамыту
«Көктем гүлі»

1.Орыс тілі
«Весенние цветы»
2.Дене шынықтыру
«Гүлдерден
кемпірқосақ».
3.Сурет салу
«Бақбақ гүлі»

1.Жаратылыстану
«Алғашқы гүлдер »
2.ҚМҰҚ
«Жалпақжіңішке.Заттарды
белгісі бойынша
салыстыру»
2.Құрастыру
«Арба»
Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:балаларды
Мақсаты:жылы
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Тамшы су
Тақырыбы:Құстар
Мақсаты:көлік түрлері Мақсаты:балаларды судың Мақсаты:құстардың

1.Дене шынықтыру
«Біз гүлдер
алаңындамыз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

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

табиғат құбылысының жайлы білімдерін
қасиеттерімен
әртүрлі болатыны,олар мезгілдеріне байланысты
бірі желмен
қалыптастыру, ондағы
таныстыруды
табиғатта өмір сүретіні өзгеріп отыратыны
таныстыру.Оның
пайдалы және зиянды
жалғастыру.Судың мөлдір және қамқорлықпен
жайлы түсінік беру.
табиғат және адам
жақтарымен таныстыру. болатындығы жайлы суға қарауға тәрбиелеу.
Тақырыбы: толкиды
өміріндегі орны зор.
деген ұқыптылығын
Тақырыбы:ұшты-ұшты теңіз
Тақырыбы: сакина
Тақырыбы:ақсеректәрбиелеу.
Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
салу
көксерек
Тақырыбы:жұбын тап
түсініп ойнау.
ептілікке баулу
Мақсаты:шапшаңдыққ Мақсаты:ойынға белсене Мақсаты:ептілікке
а ептілікке баулу
араласу.
жылдамдыққа 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:Автобус
Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік
Мақсаты:Ақ халатты Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
қарым-қатынас әрекетін
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
отбасындағы
жетілдіру. Достарға
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкерш
үлкендерге деген қарымбалалардың
сыпайлыққа, ізгілікке, ілік, өзара түсінушілік
қатынасқа үйрету.
сүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
сезімін арттыру.
арттыру.

16.00 16.45
Дидактикалық ойын
«Зологиялық фриздер»
Мақсаты:Балаларды
антоним сөздері туралы
түсінік қалыптастыру.
Жабайы мен үй
жануарлары құстардың
дене бітіміне қарап
зообаққа орналастыру
оларға қамқоршы болуға

Дидактикалық ойын
«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп
сипаттау арқылы
балалардың
сезімталдығын
дамыту,қоршаған орта
жайлы танымдарын
кеңейту сөздік қорын
дамыту

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,

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

.

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

9.35-10.00

10.00 11.20

11.20 12.20

Дүйсенбі

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Бірге еңбек етеміз»
Тақырыпша «Ас-атасы нан»
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.

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
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
үйрек»
тышқан »
1.Дене шынықтыру
«Біз бидай
өрісіндеміз»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Көктемгі еңбек»

1.Көркем әдебиет
«Ғарышкер»
2.Дене шынықтыру
«Астық жинаймыз».
3.Сурет салу
«Наубайханадағы
нандар»
Мақсаты:балаларды Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға
киіндіріп далаға
киіндіріп далаға серуенге
серуенге апару.
серуенге апару.
апару.
Тақырыбы:Жаңбыр Тақырыбы:Ауа
Тақырыбы:Бұлттар
Мақсаты:табиғаттың Мақсаты:балаларға
Мақсаты:балалардың
өзгерістеріне баланың адамдар жануарлар және аспан сұлулығын
көзін жеткізу,
өсімдіктер тіршілігі үшін көру,бұлт түрлерінің
1.Музыка
«Нанның қадірі»
2.Сөйлеуді дамыту
«Ас атасы-нан өлеңі»

1.Жаратылыстану
1.Дене шынықтыру
«Қайдан келдің
«Біз көмекшілерміз»
бауырсақ»
2.Вариативтік компонент
2.ҚМҰҚ
«Шебер қолдар»
«Тәулік бөліктері»
3.Музыка
«Нанның қадірі»
Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға серуенге
апару.
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:ЖапырақтарМақсаты: балаларды өлі дың шығуы
табиғат аспан денелерімен Мақсаты: балаларды жыл
таныстыру,күн жылу
мезгілімен таныстыру.

«қышқылды жаңбыр»
«улы жаңбырлар».Білу
қабілеттілігін.қызығуш
ылығын 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

ауаның маңызы зор.

атауларын бекіту.

менөмірдің бастауы
екендігі туралы түсінік
беру.

Жапырақтардың жыл
мезгілдеріне байланысты
өзгеріп отыруы туралы
түсінік беру
Тақырыбы:дүкенші
Тақырыбы: толкиды теңіз
Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
түсініп ойнау.
ептілікке баулу.

Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу
қаздар
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынға
қызығушылықтарын
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: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
қабілетін арттыру.
жануарлардың ішінде
тәртібін сақтауын біледі.
қарсы алуын
тану білуге арналған
үйренеді.
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 арқылы ұнағанын айтқызу.Сөздік
тапқырлыққа
сөздік қорын молайту
қорын молайту
шапшаңдыққа баулу .

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 .

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

Сәуір
Күн тәртібі
3 апта

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Бірге еңбек етеміз»
Тақырыпша «Жер асты жәндіктері»
Бейсенбі
Жұма

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:

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 «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
«Мықты кесірткелер»
2.Мүсіндеу
«Жұлдызқұрттар

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштың
бүршік жаруы
Мақсаты:Көктем
мезгілінде табиғаттағы
ағаштармен таныстыру
Бүршік ағаштың
дамуындағы негізгі
кезеңінің бірі екені
бойынша білімдерін

1.Музыка
«Шегіртке»
2.Сөйлеуді дамыту
«Құмырсқаның
қанағаты»

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

1.Орыс тілі
«Птицы разные»
2.Дене шынықтыру
«Қөңілді балықтар».
3.Сурет салу
«Сегізаяқтар»

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

1.Жаратылыстану
«Жәндіктер»
2.ҚМҰҚ
«Біреу-көп.Бірбірден,бірде-біреуі жоқ»
2.Құрастыру
«Жұлдызқұрттар»

1.Дене шынықтыру
«Қөңілді
маймылдар»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
нысандар-ды ажырата
бірі желмен
білуге үйрету;өлі және тірі таныстыру.Оның
табиғат туралы ұғым беру. табиғат және адам
өмірін-дегі орны зор.

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

жалғастыру..
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:жасырынбақ Тақырыбы:ұшты-ұшты
Мақсаты:ептілікке
көксерек
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынды дұрыс
жылдамдыққа баулу
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 ательесі
тәртібін сақтайық
Мақсаты:Балаларды
теңіз
Мақсаты:Балалар өздерін
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын
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

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

16.00 16.45
Дидактикалық ойын
«Не артық»
Мақсаты:.Балаларды
суретке қарап
оларды топтастыруға
үйрету қамқоршы
болуға тәрбиелеу

Кешкі асқа
дайындық
Кешкі ас

Тақырыбы: сакина
салу
Мақсаты:шапшаңдық
қа ептілікке баулу

16.45 17.00
17.00 17.20

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,жеміс-жидек
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 . .

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

Сәуір
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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
Қ/о «Күн мен жаңбыр»
Қ/о «Күн мен түн»
тастамақ»
тышқан »

10.00 11.20

1.Дене шынықтыру
«Дымбілмес балаларда
қонақта»
2.Экология негіздері
«Табиғат
бұрышындағы
құстарды бақылау»

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы:Аула

1.Музыка
«Құстар дауысы»
2.Сөйлеуді дамыту
«Құстар біздің
досымыз»

Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Мақсаты:туған өлкенің

1.Көркем әдебиет
«Аққу қаздар»ойыны
2.Дене шынықтыру
«Құстар ауласында»
3.Сурет салу
«Құс ұясы»

Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:балалардың

1.Жаратылыстану
«Құстарға қамқорлық»
2.ҚМҰҚ
«Ұзын-қысқа.Кеңтар.Биік-аласа»
3.Музыка
«Құстар дауысы»

Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
Тақырыбы:Ұшып келетін
құстар

1Дене шынықтыру
«Құстар сияқты»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:жылы
киіндіріп серуенге
апару.
Тақырыбы: Күннің көзі

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

орманы ондағы
аспан сұлулығын көру
ағаштардың түрлері тура дағдыларын
лы түсініктерін
қалыптастыру.
қалыптастыру

Тақырыбы:аңшы мен
қоян
Мақсаты:ойынға деген
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
қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай
Достарға үлкендерге
балалардың
білуге,сыпайлыққа,
деген қарымсүйіспеншіліктерін
ізгілікке,ададалыққа
қатынасқа үйрету.
арттыру.
баулу
16.00 16.45

Дидактикалық ойын
«Менің сүйікті
ертегім»
Мақсаты:Ертегі
кейіпкерлері
бойынша
атау,жағымды
жағымсыз
кейіпкерлерді атау

Тақырыбы:ақсереккөксерек
Мақсаты:ойынға белсене
араласу.

Мақсаты:балаларды
Мақсаты: балаларды
табиғаттағы құстарды аялап өлі таби-ғат аспан
баптап күте білуге үйрету денелерімен таныс-тыру,
күн жылу мен өмірдің
бастауы екендігі туралы
түсінік беру.
Тақырыбы:ұшты-ұшты
Тақырыбы: толкиды
Мақсаты:ойынды дұрыс теңіз
түсініп ойнау.
Мақсаты:шапшаңдыққа
ептілікке баулу.

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

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

Сәуір
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші тобы
Өтпелі тақырып «Бірге еңбек етеміз»
Тақырыпша «Еңбек бәрін жеңбек»
Бейсенбі
Жұма

5 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:

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 «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
«Жаттығамын және
ойнаймын»
2.Аппликация
«Дастархан»

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

1.Музыка
«Кішентай бағбандар»
2.Сөйлеуді дамыту
«Жұмыстың бәрі
жақсы»(өлең)

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

1.Орыс тілі
«Хлеб всему голова»
2.Дене шынықтыру
«Жаттығуды бастаймыз».
3.Сурет салу
«Саты»

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

1.Жаратылыстану
«Ағаштармен танысу»
2.ҚМҰҚ
«Алыс-жақын.Биікаласа.Сол жақ-оң жақ»
2.Құрастыру
«Құстарға арналған
үйшік»

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.

1.Дене шынықтыру
«Мықтымыз,ептіміз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

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

Тақырыбы: Табиғат
Тақырыбы:Жел
Мақсаты: табиғат және Мақсаты:балаларды
адам қолымен жасаған
табиғат құбылысының
нысандар-ды ажырата
бірі желмен
білуге үйрету;өлі және тірі таныстыру.Оның
табиғат туралы ұғым беру. табиғат және адам
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 ательесі
тәртібін сақтайық
Мақсаты:Балаларды
теңіз
Мақсаты:Балалар өздерін
Мақсаты:Балаларға үлкендердің еңбегін
Мақсаты:Ойын
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

Тақырыбы: сакина
салу
Мақсаты:шапшаңдық
қа ептілікке баулу

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,жеміс-жидек
атауларын еске түсіру мен
оларды ажырата білу

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

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

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» II-кіші 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

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 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
«Ойнаймыз жүгіреміз»
2.Қоршаған ортамен
танысу
«Елімдегі достық пен
бірлік мерекесі

11.20 12.20

Мақсаты:жылы
киіндіріп далаға
серуенге апару.
Тақырыбы:Шөптер

1.Музыка
«Тату доспыз бәріміз»
2.Сөйлеуді дамыту
«Үш жолдас»

1.Көркем әдебиет
«Бәріміз үшін
бәріде»өлең
2.Дене шынықтыру
«Біз үлкенбіз
батылмыз»
3.Сурет салу
«Қөңілді шарлар»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп
далаға серуенге апару.
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Көліктер
Тақырыбы:Аспан
Мақсаты:көлік түрлері Мақсаты:балалардың

1.Жаратылыстану
«Достық-ұлы туымыз»
2.ҚМҰҚ
«Геометриялық
пішіндер»
3.Музыка
«Тату доспыз бәріміз»

1.Дене шынықтыру
«Епті балалармыз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

Мақсаты:балаларды
алғашқы шөптің
шығуымен
таныстыру.Ой
қабілеттерін дамыту.
Тақырыбы:мысық пен
тышқан
Мақсаты:ептілікке
жылдамдыққа баулу.

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

Бесін ас
Ойындар, дербес
әрекет

жайлы білімдерін
қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

аспан сұлулығын көру
дағдыларын
қалыптастыру.

әртүрлі болатыны,олар
табиғатта өмір сүретіні
және қамқорлықпен
қарауға тәрбиелеу.

Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:аңшы мен
Тақырыбы:ұшты-ұшты
көксерек
қоян
Мақсаты:ойынды дұрыс
Мақсаты:ойынға белсене Мақсаты:ойынға
деген түсініп ойнау.
араласу.
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
қарым-қатынас
абзал жандардың еңбегіне сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
әрекетін жетілдіру.
деген балалардың
асыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
Достарға үлкендерге
сүйіспеншіліктерін
сыпайлыққа, ізгілікке,
деген қарымарттыру.
ададалыққа баулу
қатынасқа үйрету.

Баланың жеке даму
16.00 16.45
картасына сәйкес жеке
жұмыс

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

Дидактикалық ойын
«Жапырағына қарай
ажырат»
Мақсаты:Ұқсас белгісіне
қарай жапырақтарды таба
білуге жаттықтыру.Сөздік
қорын толықтыру

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

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

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: «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

Мамыр
Күн тәртібі

Уақыты

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

Дүйсенбі

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

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 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
«Біз еппен секіре
аламыз»
2.Мүсіндеу
«Құмға арналған қалақ»

1.Музыка
«Ел қорғауға әзірміз»
2.Сөйлеуді дамыту
«Отан қорғаушылар»

1.Көркем әдебиет
«Менің Қазақстаным»
2.Дене шынықтыру
«Сиқырлы асық»
3.Сурет салу
«Отшашу»

1.Жаратылыстану
«Туған қаламызға
саяхат»
2.ҚМҰҚ
«Геометриялық
пішіндерді бекіту»
2.Құрастыру
«Мерекелік отшашу»

1.Дене шынықтыру
«Болашақ сарбазбыз»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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.қызығуш
ылығын 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

12.20 12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30 16.00

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

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

Мақсаты:балаларды
Мақсаты:балаларды
киіндіріп далаға серуенге киіндіріп далаға
апару.
серуенге апару.
Тақырыбы: Күннің көзі Тақырыбы:Жапырақта
Мақсаты: балаларды өлі р дың шығуы
табиғат аспан денелерімен Мақсаты: балаларды
таныстыру,күн жылу
жыл мезгілімен
менөмірдің бастауы
таныстыру.
екендігі туралы түсінік
Жапырақтардың жыл
беру.
мезгілдеріне
байланысты өзгеріп
отыруы туралы түсінік
беру
Тақырыбы: толкиды
Тақырыбы:дүкенші
теңіз
Мақсаты:ойынды дұрыс Мақсаты:шапшаңдыққа
түсініп ойнау.
ептілікке баулу.

Тақырыбы:қасқыр мен Тақырыбы:сакина салу
қаздар
Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:ойынға белсене қызығушылықтарын
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:Балалардың сұраққа келісті жауап
мысыққа сипаттама
өздерін үлкен адам
қонақ келгенде қалай
беріп,ойлау,тіл
беріп,басқа
сезініп,дәмханаға барып
құрметтеп қарсы
қабілетін арттыру.
жануарлардың ішінде
тәртібін сақтауын
алуын үйренеді.
тану білуге арналған
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
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
16.45 17.00 Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс.

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

17.00 17.20
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

Мамыр
Күн тәртібі

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

«Айналайын» шағын орталығы
«Бөбек» Ii- 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

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
«Жазғы қөңіл күй»
2.Экология негіздері
«Қанқызы мен
құмырсқа»

11.20 12.20

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Тамшы су
Мақсаты:балаларды
судың қасиеттерімен

1.Музыка
«Көбелек»
2.Сөйлеуді дамыту
«Жайдарлы жаз келді»

1.Дене шынықтыру
«Батыл құмырсқалар»
2.Көркем әдебиет
«Барлауға шыққан
аралар»
3.Сурет салу
«Көбелектер»

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көлік
Мақсаты: көлік түрлері
жайлы білімдерін

Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы:Көше
Мақсаты: балаларды
өздерінің тұратын жері

1.Жаратылыстану
«Кесіртке»(бақылау
жасау)
2.ҚМҰҚ
«Өткенді пысықтау»
3.Музыка
«Көбелек»
Мақсаты:балаларды
далаға серуенге апару.
Тақырыбы: Табиғат
Мақсаты: табиғат және
адам қолымен жасаған

1.Дене шынықтыру
«Жаттық ойна»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

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

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

Кешкі асқа дайындық 16.45 17.00
17.00 17.20
Кешкі ас

қалыптастыру, ондағы
пайдалы және зиянды
жақтарымен таныстыру.

туралы,көше атауын,оның нысандарды ажырата
бірі желмен
балабақшасы қай жерде білуге үйрету;өлі және тірі таныстыру.Оның табиғат
орналасқанын білу.
табиғат туралы ұғым беру. және адам өміріндегі
орны зор.

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

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

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

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
«Бөбек» II-кіщі 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
«Епті маймылдар»
2.Аппликация
«Достарыма арналған
шарлар»

11.20 12.20

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

1.Музыка
«Менің қолымнан
келеді»
2.Сөйлеуді дамыту
«Ауылда»(сурет
бойынша әңгіме)

1.Дене шынықтыру
«Біз тез жүгіреміз»
2.Сурет салу
«Ғажайып сурет
әлемінде»

1.Жаратылыстану
«Көбелек пен инелік»
2.ҚМҰҚ
«Өткенді пысықтау»
2.Құрастыру
«Қақпа»

1.Дене шынықтыру
«Спорттық эстафета»
2.Вариативтік
компонент
«Шебер қолдар»

Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы киіндіріп Мақсаты:жылы
Мақсаты:жылы киіндіріп
серуенге апару.
серуенге апару.
киіндіріп серуенге апару. серуенге апару.
Тақырыбы:Ағаштар
Мақсаты:туған өлкенің
орманы ондағы

Тақырыбы:Құртқұмырсқалар
Мақсаты:Балалардың

Тақырыбы:Ағаштың
гүлденуі
Мақсаты :балаларды

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

түрлерімен
таныстыру,әртүрлі
болатыны жайлы
әңгімелеу.

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

ағаштардың түрлері тура жәндіктер туралы
көктемде ағаштың
денелерімен таныс-тыру,
лы түсініктерін
білімдерін толықтыруды гүлденуімен таныстыру күн жылу мен өмірдің
қалыптастыру
жалғастыру. Оларды
бастауы екендігі туралы
айыра алу және қамқор
түсінік беру.
болуға тәрбиелеу
Тақырыбы:ұшты-ұшты
Тақырыбы:мысық пен Тақырыбы:ақсерекТақырыбы:аңшы мен
Мақсаты:ойынды дұрыс Тақырыбы: толкиды
тышқан
көксерек
қоян
түсініп ойнау.
теңіз
Мақсаты:ептілікке
Мақсаты:ойынға белсене Мақсаты:ойынға деген
Мақсаты:шапшаңдыққа
жылдамдыққа баулу.
араласу.
қызығушылықтарын
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:Автобус Тақырыбы:Дәрігер
Тақырыбы:Шаштараз
Тақырыбы:Дүкенші
Тақырыбы:Отбасы
Мақсаты:Әлеуметтік Мақсаты:Ақ халатты
Мақсаты:Балаларды
Мақсаты:Балаларға
Мақсаты:Балалардың
қарым-қатынас
абзал жандардың
сәнділікке,әдемілікке,
үлкендердің еңбегін
отбасындағы
әрекетін жетілдіру.
еңбегіне деген
сыпайлыққа баулу
бағалай білуге,
мейірімділік,жауапкер
Достарға үлкендерге
балалардың
сыпайлыққа, ізгілікке,
шілік, өзара
деген қарымсүйіспеншіліктерін
ададалыққа баулу
түсінушілік сезімін
қатынасқа үйрету.
арттыру.
арттыру.

16.00 16.45
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
«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)

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

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

Серуенге қызығушылық туғызу; балалармен жеке әңгімелесу; серуенге ойын материалдарын таңдау; серуенде балаларды әрекет етуге ынталандыру.
Аулаға ұшып келетін құстарды бақылау.
Мақсаты: құстарды тануға,дене бөліктерін атауға үйрету; құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу
Ересектің көмегімен қарапайым еңбек тапсырмалары (мысалы, гүлдерді суару)
Мақсаты : қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету.
1.Қимылды ойындар «Мені қуып жет», «Күннің көзі мен жаңбыр» (2-3рет қайталау);
Мақсаты: Бір-біріне қақтығысып қалмай жүгіруге үйрету.
Дербес ойын әрекеті, серуенге алып шыққан материалдармен ойындар
Мақсаты: қызығушылықтары бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты қалыптастыру.

