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КіріСпе

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқау мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту аясында 
дайындалған Мектепалды даярлық (6–7 жас) топтарында 
және сыныптарында қазақ тілін (екінші тіл ретінде) оқытуға 
арналған «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік кешенінің құрамына 
кіреді. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік кешені «Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытудың  үлгілік оқу бағдар ламасы» (Астана, 
2016) негізінде жасалды. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік кешені:

– №1 әліппе-дәптер;
– №2 әліппе-дәптер;
– интерактивті қосымша;
– үлестірмелі материалдар;
– әдістемелік нұсқаудан тұрады. 
ОӘК мектепалды даярлық сыныптарында қазақ тілін 

(екінші тіл ретінде) оқытуға бөлінген 64 сағатқа сәйкес 
дайындалған. 

ОӘК-нің базалық білім мазмұны оқу бағдарламасында 
көрсетілген мынадай ортақ тақырыптарға негізделген:

1. Мен кіммін және қандаймын?
2. Мектепке не үшін барамыз?
3. Менің айналамда кімдер бар?
4. Менің айналамды не қоршап тұр?
5. Жолдар бізді қайда бастайды?
6. Салт-дәстүрді білу не үшін керек?
7. Мен үшін не дәмді және пайдалы?
8. Денсаулықты қалай сақтау керек?
Аталған ортақ тақырыптар өз ішінде бір-бірімен лексика-

грамматикалық жағынан тығыз байланысты 8 сабақтан 
тұрады. Әр ұйымдастырылған оқу қызметінің (ҰОҚ) мазмұны 
жеңілден күрделіге қарай қағидасы бойынша құрастырылған. 
Балалардың белсенді сөздік қоры әр ҰОҚ сайын арта 
түседі, дегенмен әр сөздің қайталану жиілігі әліппе-дәптер 
мазмұнында ерекше ескерілген. Сондай-ақ оқулықта 
ешқандай грамматикалық атаулар қолда нылмайды, грамма-
тиканы тек құрылымдық үлгі ретінде салыстырмалы түрде 
үйрету ұсынылады.
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Ұсынылған ОӘК бойынша қазақ тілі ҰОҚ-да балалардың 
жасы мен даралық ерекшеліктерін ескере отырып жүргізілетін 
жұмыс нәтижесінде:

– балалар педагогтің нұсқауларын түсініп, орындай алуға;
– жекелеген заттардың атауларын қазақ тілінде дұрыс 

айта білуге;
– заттардың түрін, түсін, санын дұрыс ажырата алуға;
– өзі туралы қысқаша мағлұмат бере алуға;
– 2–3 сөзден тұратын сөйлем құрастыра алуға;
– қазақ тілінің төл дыбыстарын дұрыс дыбыстай алуға;
– тақырыптар бойынша қарапайым сұрақтарға жауап 

бере алуға;
– тыңдаған ақпаратты түсінгенін қимыл, ым-ишарат 

арқылы, сурет салу, белгілеу, сызу арқылы білдіруге үйренеді. 

1. Әліппе-дәптерлер: мазмұны және құрылымы

Әліппе-дәптерлердегі лексика-грамматикалық материал-
дар бір-бірімен тығыз байланысты тапсырмалар жүйесімен 
берілген. Тапсырмаларды балалардың қабылдауына жеңіл 
әрі қызықты түрде ұсыну мақсат етілген. ҰОҚ барысында 
жаңа тақырыптар тыңдау, қайталау, үлгі бойынша сөйлеу, 
белгілеу, сәйкестендіру, бастыру, сурет салу, бояу т.с.с. жұмыс 
түрлерін орындату арқылы меңгертіледі. Балалардың сөйлеу 
тілін, сөздік қорын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Суретті 
материалдардың мол қоры балалардың жаңа сөздер мен сөз 
тіркестерін, сөйлемдерді жеңіл қабылдауына ықпал етеді. 
Әліппе-дәптерлер мен үлестірмелі материалдарда берілген 
тапсырмалардың басым бөлігі ойын түрінде өткізуге ыңғайлы 
етіп құрылған. 

2. Үлестірмелі материалдар: мазмұны және құрылымы

Қазақ тілі ҰОҚ-да үлестірмелі материалдарды тиімді 
қолдана білу балалардың шығармашылық түрде жұмыс істе-
уіне мүмкіндік береді. Тақырыпқа қатысты жаңа матери-
ал үлестірмелі материалдардағы тапсырмаларды орындау 
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арқылы бекітуге негізделген. Бұл балалардың сабаққа деген 
қызығушылығын арттырады, сондай-ақ олардың ұқыпты 
жұмыс істей алу дағдыларын қалыптастырады. 

3. Аудиодиск

Қазақ тілі ҰОҚ-да ақпараттық-коммуникациялық техно-
логияларды (АКТ) қолдану жан-жақты әрі тиімді жүзеге 
асырылуы тиіс. Оқулыққа қосымша ұсынылып отырған 
жұмыс түрі екі бағытта дайындалған:

Әліппе-дәптер бойынша тыңдалым тапсырмалары (мұнда 
әр бөлім бойынша тыңдалым тапсырмалары мынадай үлгіде 
берілген: 1.1.1. (1-бөлім, 1-сабақ, 1-тапсырма), 1.1.2. (1-бөлім, 
1-сабақ, 2-тапсырма).  

Әліппе-дәптерге арналған интерактивті қосымша тап-
сыр малар. Бұл тапсырмаларды орындау арқылы балалардың 
АКТ-ні қолдану дағдылары қалыптастырылады. Тапсырмалар 
әліппе-дәптерде берілген лексикалық тақырыптар бойынша 
құрылған. Қосымша тапсырмалар әр бөлім бойынша өткен 
материалды қайталауға, бекітуге, жаттықтыруға бағытталған. 
Интерактивті қосымша әр бөлімнің соңғы сабағында берілген.
Мысалы: 2.3, - 2 бөлім, 3-сабақ.

і. ҰзАҚМерзіМді ЖоСпАр

оқу жылындағы барлық сағат саны – 64 сағат.

№
ортақ 

тақырыптар
Сабақтың тақырыбы

Сағат 
саны

1. Мен кіммін және 
қандаймын?

1-сабақ. Сәлем! Сау бол!
2-сабақ. Менің атым – Алмагүл
3-сабақ. Бұл кім?
4-сабақ. Бұл не?
5-сабақ. Қандай текше?
6-сабақ. Маған доп берші
7-сабақ. Неше доп?
8-сабақ. Кел, санайық!

1
1
1
1
1
1
1
1
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2. Мектепке не 
үшін барамыз?

1-сабақ. Мектеп
2-сабақ. Мынау не?
3-сабақ. Менде қарындаш бар
4-сабақ. Сенде кітап бар ма?
5-сабақ. Сөмкеде не бар?
6-сабақ. Балақай, мұнда қара!
7-сабақ. Мен сурет саламын
8-сабақ. Мен мектепке барамын

1
1
1
1
1
1
1
1

3. Менің 
айналамда 
кімдер бар?

1-сабақ. Бұл кім?
2-сабақ. Менің отбасым
3-сабақ. Мен бес жастамын
4-сабақ. Табақта бес алма
5-сабақ. Бұл – менің інім
6-сабақ. Бұл – менің досым
7-сабақ. Мен доп ойнаймын
8-сабақ. Ол не істейді?

1
1
1
1
1
1
1
1

4. Менің 
айналамды не 
қоршап тұр?

1-сабақ. Мынау – ағаш
2-сабақ. Мен гүл жасаймын
3-сабақ. Сен не саласың?
4-сабақ. Мынау – көбелек 
5-сабақ. Мен бояймын
6-сабақ. Мынау – қоян 
7-сабақ. Мынау – түйе 
8-сабақ. «Ұшты-ұшты» ойыны

1
1
1
1
1
1
1
1

5. Жолдар бізді 
қайда бастайды?

1-сабақ. Мен үйге барамын
2-сабақ. Мен тауға барамын
3-сабақ. Мен дүкенге барамын
4-сабақ. Мынау не?
5-сабақ. Сен мектепке немен барасың?
6-сабақ. Саяхат
7-сабақ. Бағдаршам
8-сабақ. Аңдар саяхаты

1
1
1
1
1
1
1
1

6. Салт-дәстүрді 
білу не үшін 
керек?

1-сабақ. Мен ертегі оқимын
2-сабақ. Мен ертегі білемін
3-сабақ. Жұмбақ
4-сабақ. Асық
5-сабақ. Мен асық ойнаймын
6-сабақ. Киіз үй
7-сабақ. Домбыра
8-сабақ. Наурыз құтты болсын!

1
1
1
1
1
1
1
1
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7. Мен үшін не 
дәмді және 
пайдалы?

1-сабақ. Мынау – сүт 
2-сабақ. Мен сүт ішемін
3-сабақ. Мынау – алма 
4-сабақ. Менде алма бар
5-сабақ. Мен алма жеймін
6-сабақ. Мынау – сәбіз 
7-сабақ. Мен тамақ ішемін
8-сабақ. Ас болсын!

1
1
1
1
1
1
1
1

8. Денсаулықты 
қалай сақтау 
керек?

1-сабақ. Бас. Қол. Аяқ
2-сабақ. Оң қолымда бес саусақ
3-сабақ.Таңертең
4-сабақ. Жаттығу жасайық!
5-сабақ. Бір, екі!
6-сабақ. Таза. Кір 
7-сабақ. Не пайдалы?
8-сабақ. Не дәмді?

1
1
1
1
1
1
1
1

ҰОҚ жоспарларында қолданылған шартты қысқартулар:

• ПК – педагогтің көрсетуі
•  Ұ – ұжымдық жұмыс
•  Т – топтық жұмыс
•  Ө – өзіндік жұмыс
•  Қ – қалыптастырушы бағалау
• ҮМ – үлестірмелі материал
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іі. ҚыСҚАМерзіМді ЖоСпАр

1-БӨліМ: МеН КіММіН ЖӘНе 
ҚАНдАЙМыН?

№ 1 ҰоҚ

тақырыбы: 
Сәлем! Сау 
бол!

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан тәрбие-
ленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеле нушілер  
саны:

оқу бағдар-
ламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс дыбыс-
тау.
0.1.2.1. Ықыласпен тыңдау және соған орай дұрыс 
әрекет ету (мимиканы, ым-ишараны, қимылды 
қолдану).
0.1.3.1. Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну.
0.2.1.1. Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану.
0.3.1.1. Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру.

Күтілетін 
нәтиже

Барлық тәрбиеленушілер:
Ықыласпен тыңдайды және соған орай дұрыс әрекет 
етеді (мимиканы, ым-ишараны, қимылды қолдану). 
Амандасу, қоштасу үлгілерін ажырата алады, 
мұғалімнің көмегімен қолдана алады, сөздерді дұрыс 
дыбыстай алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын, тақырыпқа қатысты сөйлеу 
үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады және 
сәйкестендіре алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Амандасу, қоштасу үлгілерін өмірлік жағдаятта еркін 
және орынды қолдана алады, дұрыс дыбыстай алады. 
Амандасу, қоштасу үлгілерінің басқа да түрлерін атай 
алады.

ҰоҚ барысы
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ҰоҚ кезеңдері Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)   

 (ПК) Тәрбиеленушілердің сабаққа 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның баста-
луына жағымды  ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру. 
(ПК,Ұ) Әліппе-дәптердегі 1-тапсыр-
мада педагог балалардың назарын  
екі баланың амандасу (Сәлем!) және 
қоштасу (Сау бол!) үлгілеріне,  содан 
кейін бала мен үлкен адамның аман-
дасу, қоштасу (Сәлеметсіз бе! Сау 
болыңыз!)  үлгілеріне  аударады. Ба-
лалар «Сәлем!» және «Сәлеметсіз бе!» 
деген амандасу үлгілерін
тыңдайды, хормен және жеке-жеке 
қайталайды. Қайталау барысында 
сөздердің дыбысталуына ерекше назар 
аударылады. (Ж) Тәрбиеленушілер 
амандасу үлгілерін сыныптағы ба-
лалармен және педагогпен амандасу 
арқылы тәжірибеден өткізеді.    
(ПК,Ұ)  Әліппе-дәптердегі 2-тап-
сырмада балалар берілген суреттер 
бойынша амандасу және қоштасу 
үлгілерін қайталайды. Балалар сурет-
тегі әр адамға сәйкес келетін амандасу, 
қоштасу үлгілерін қолдануы қажет. 
Яғни суреттегі екі балаға «Сәлем!», 
«Сау бол!» үлгілері, ал үлкен кісілерге 
«Сәлеметсіз бе! Сау болыңыз!» үлгілері 
қолданылатынын есте сақтайды. 
Сондай-ақ осы тапсырмадағы 
штрих сызықтарды бас тыру және 
жолдан шығармай сызу арқылы 
каллиграфиялық нормаларды сақтауға 
үйренеді. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар аманда-
су, қоштасу үлгілерін қайталауға және 
есте сақтауға арналған ұйқас жолда-
рын қайталайды. Оны әуенмен айту 
балалардың жаңа сөздерді жылдам әрі 
қызықты есте сақтауына ықпал етеді. 

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
1.1.1
1.1.3     
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(Ұ) 4-тапсырмада балалар амандасу 
және қоштасу үлгілерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән ә, ң 
дыбыстарын қайталайды. 

Аудиодиск: 
1.1.4

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Тәрбиеленушілер 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны 
туралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

1-БӨліМ: МеН КіММіН ЖӘНе ҚАНдАЙМыН? № 2 ҰОҚ
 
тақырыбы: 
Менің атым – 
Алмагүл

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеле нушілер 
саны: 

ҰоҚ-ға қатыс паған 
тәрбиеле нушілер саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.2.3.1 Сұхбаттасын ықылас қойып тыңдау және 
жағдаятына байланысты, мимиканы, ым-ишараны 
қолданып, қысқа фразалармен жауап беру  
0.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже

Барлық оқушылар:
Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің 
көмегімен қолдана алады. 
Сенің атың кім? деген сұрақты түсінеді, осы сұрақ 
бойынша сұхбаттасына қысқа фразалармен жауап 
бере алады.
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оқушылардың басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады, сөздерді 
дұрыс дыбыстай алады. 
Кейбір оқушылар:
Сөйлеу барысында лексикалық тақырып бойынша 
жаңа сөздерді және  амандасу, танысу, қоштасу 
үлгілерінің басқа да түрлерін өмірлік жағдаятта 
еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ кезеңдері Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ 
басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)

(пК) Әліппе-дәптермен жұмыс.
1-тапсырмамен жұмыс бастамас 
бұрын педагог амандасу үлгілерін 
қайталайды. Балалардан осы 
тапсырмадағы қызбен қалай аман-
дасатындарын сұрайды. Балалар бұл 
өздері қатарлас қыз болғандықтан, 
«Сәлем!» деп амандасатындарын 
білуі қажет. Осыдан кейін педагог 
балаларды «Менің атым – Алмагүл» 
деген сөйлеу үлгісімен таныстыра-
ды. Балаларға тыңдату, қайталату 
арқылы «менің атым» деген сөз тір-
кесі үйретіледі. Педагог Алмагүлдің 
қолындағы алма мен гүлдің су-
ретіне аударады. Бұл балалардың 
«Алмагүл» есімін жылдам есте 
сақтауларына көмектеседі. Сондай-ақ 
балалар Алмагүл деген есім арқылы 
жаңа сөздерді үйренеді. Алма және 
гүл сөздерін тағы бір қайталау үшін 
балалар осы тапсырмадағы алма мен 
гүлдің суретін өз қалаулары бойынша 
бояйды. 

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
1.2.1
1.2.2
1.2.3     
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Бояу барысы кезінде педагог әр 
баланың қасына барып, оның нені 
бояп жатқанын сұрау арқылы 
аталған сөздерді қайталата алады. 
Сондай-ақ балалар бояп жатқанда, пе-
дагог алма, гүл сөздерін баяу әндетіп 
қоюына болады. Мұндай жұмыс түрі 
балалардың осы сөздерді жеңіл есте 
сақтауларына көмектеседі.
(пК,Ұ) 2-тапсырмадағы сурет арқылы 
педагог балаларды «Сенің атың кім?» 
деген сұрақ үлгісімен таныстырады. 
Балалар педагогтің сұрағына жауап 
береді. Кейбір балалар үшін қиындау 
болса, алғашқыда «Сенің атың 
кім?» деген сұраққа тек өзінің атын 
айтқызу арқылы жаттықтыруға 
болады. Балалар сұрақты түсініп, 
оған қысқаша жауап бере алудың да
жақсы қадам екенін түсіне білгендері 
жөн.
(Ж) 3-тапсырмадағы диалог жұптық 
жұмыс болып табылады. Алғашқыда 
балалар диалогті толықтай 
тыңдайды, қайталайды. Алғашқыда 
диалог педагог пен бала арасында 
жүргізіледі. Содан кейін балалар осы 
үлгі бойынша бір-бірімен сөйлеседі. 
Сөйлесу арқылы амандасу, танысу, 
қоштасу үлгілерін байланыстыра 
қолданады.
(Ұ) 4-тапсырмада балалар «Сенің 
атың кім? Менің атым – Алмагүл» 
деген сөйлеу үлгісін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән ү, і, ң 
дыбыстарын қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №1 
кесте) қолдану арқылы өткен 
материал бекітіледі, балалардың 
өз бетінше жұмыс істеу және 
қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады.  Сондай-ақ 
үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың сабаққа деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

Аудиодиск: 
1.2.4

ҮМ: №1 
кесте.
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ҰоҚ соңы
26–30 минут

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Балалар ҰОҚ 
барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны 
туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

1-БӨліМ: МеН КіММіН ЖӘНе 
ҚАНдАЙМыН?

№ 3 ҰОҚ

тақырыбы: 
Бұл кім?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер саны:

оқу бағдар-
ламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, сөздерді дұрыс дыбыс-
тай алады. Кім? сұрағын түсінеді, осы сұраққа жауап 
беретін сөздер қатарын атай алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Сөйлеу барысында 
лексикалық тақырып бойынша жаңа сөздерді қолдана 
алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Кім? сұрағына жауап беретін басқа да сөздер қатарын 
атай алады, ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгісін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.
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ҰоҚ барысы
ҰоҚ

кезеңдері
Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰОҚ
басы
(2–4 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. 
ҰОҚ мақсатымен таныстыру.

ҰОҚ
ортасы 
(5–25 минут)

(пК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сұрақ арқылы  педа-
гог тәрбиеленушілерді кім? сұрағына 
жауап беретін сөзбен таныстырды. Пе-
дагог тәрбиеленушілерді сұрақ және 
жауап үлгісімен таныстырады. Берілген 
сөйлесу үлгісін тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі, жаңа сөздердің 
дұрыс дыбысталуына ерекше назар ауда-
рылады. 
 (ПК,Ұ) 2-тапсырмада балалар ата сөзін 
қайталайды, сондай-ақ әже және бала 
сөзімен танысады. «Бұл  кім?» сұрағына 
жауап беру арқылы жаңа сөздер 
қайталанады. (Ж) Сондай-ақ осы сұрақ-
жауап үлгісін жұптық жұмыс ретінде 
жүргізуге болады. Сөйлесу үлгісіне екі 
бала шығады. Бір бала (сұрақ қоятын 
бала) үш суреттің (ата, әже, бала) бірін 
таңдайды. Содан кейін бірінші бала 
таңдаған суретті көрсетіп, екінші балаға 
сұрақ қояды. 
(ПК, Ұ) 3-тапсырмада педагог  
тәрбиеленушілердің назарын тапсырма-
да берілген суретке аударады. Тапсырма 
бойынша суреттегі қыз бала алдынан 
шығатын адамдармен амандасуы қажет. 
Олар: әже, ата және бала. Сыныптағы 
тәрбиеленушілер суреттегі қыздың 
кіммен қалай амандасатынын айтады. 
Осы арқылы үлкен кісілермен және өзі 
қатарлас балалармен амандасу үлгілерін 
еске түсіреді. Бұл тапсырманы сыныпта 
ойын түрінде өткізуге болады.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
1.3.1
1.3.2
1.3.4     
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Ойынға үш бала (одан да көп болуы 
мүмкін) және педагог қатысады. Бір 
бала қыздың рөлін ойнайды. Яғни ол 
алдынан шыққан адамдармен аманда-
суы керек. Ал басқа балалар мен педагог 
кезекпен амандасатын баланың алдынан 
шығады.  
(Ж) 4-тапсырма жұптық жұмыс ретінде 
жүргізіледі. Тәрбиеленушілер берілген 
диалогті тыңдайды, қайталайды. Со-
дан кейін осы үлгі бойынша сөйлеседі. 
Сөйлесу барысында амандасу, танысу  
үлгілері қайталанады және «Бұл кім?» 
сұрағы бекітіледі.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар «Бұл кім? 
Бұл – әже» деген сөйлеу үлгісін  
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне 
тән ұ, і дыбыстарын қайталайды.

Аудиодиск: 
1.3.5

ҰОҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

 

1-БӨліМ: МеН КіММіН ЖӘНе 
ҚАНдАЙМыН?

№ 4 ҰоҚ

 
тақырыбы: 
Бұл не?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
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0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдана алады, не? сұрағын түсінеді, осы 
сұраққа жауап беретін сөздер қатарын атай алады, 
жиі қайталанатын сөздердің мағынасын түсінеді, 
ақпаратты сурет, иллюстрациядан таба алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын тақырыпқа қатысты сөйлеу/
сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе 
алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Заттың атауын білдіретін сөздерді және ҰОҚ-да 
үйренген сөйлесу үлгісін сөйлеу барысында еркін 
қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің сабаққа 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. 
ҰОҚ мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 минут) 

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
 1-тапсырмада тәрбиеленушілер 
әдеттегідей суреттегі баламен 
қалай амандасатындарын айта 
алады. Содан кейін педагог тәрбие-
ленушілердің назарын баланың 
қолындағы ойыншыққа аударады. 
Тәрбиеленушілер «Бұл – доп» деген 
сөйлеу үлгісімен танысады, берілген 
үлгіні  тыңдайды, қайталайды. Осы-
дан кейін педагог балалардың наза-
рын суреттегі басқа ойыншықтарға 
аударады. Балалар өздері білетін 
ойыншықтарын атай алады. (ПК,Ұ) 

Әліппе-дәптер.

Аудиодиск:
1.4.1
1.4.2
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   Осыдан кейін педагог 2-тапсырма 
арқылы әр ойыншықтың атауымен 
жеке-жеке таныстырады. 
Жаңа сөздерді тыңдату, қайталату, 
сурет бойынша атау сияқты жұмыс 
түрлері жүргізіледі. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар 
педагогтің көмегімен суретте қандай 
ойыншықтар бар екенін табуы  
керек. Ойыншықты тапқаннан  
кейін қарындашпен бастыра алады. 
Тәрбиеленушілер суреттен ҰОҚ-да 
танысқан төрт ойыншықты табуы 
қажет. Сол арқылы жаңа сөздер 
қатары қайталанады. 
(ПК,Ұ) 4-тапсырмада педагог 
тәрбиеленушілердің назарын "Бұл 
кім?", "Бұл не?" сұрақтарының 
айырмашылығына аударады. 
Тәрбиеленушілер осы тапсырмада 
берілген суреттер бойынша ата, әже, 
бала, ұшақ, қуыршақ, доп, текше 
сөздерін  қайталайды. Содан кейін 
тапсырмада берілген сұраққа қандай 
жауап сәйкес келетінін айтады. (Ж) 
Педагог алдын ала осы суреттерді 
үлкендеу форматта шығарып алып, 
тәрбиеленушілер арасында жұптық 
жұмыс жүргізе алады. Бірінші 
бала өз қалауы бойынша бір суретті 
таңдайды да, екінші балаға сол сурет-
ке сәйкес сұрақ қояды (Бұл кім? Бұл 
не?). Екінші бала сұраққа жауап бе-
реді. Содан кейін басқа жұп шығады 
немесе екі оқушы орындарымен ауы-
сады. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар ұшақ, 
қуыршақ сөздерін  тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән ұ, қ  
дыбыстарын қайталайды.

  

   
Аудиодиск: 
1.4.5
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Сабақтың 
соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалар-
мен кері байланыс орнатады. 
Тәрбиеленушілер сабақ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, 
не қызық әрі жеңіл болғаны, не 
қиындық туғызғаны туралы ой-
пікірлерлерін білдіре алады. 

1-БӨліМ: МеН КіММіН ЖӘНе 
ҚАНдАЙМыН?

№ 5 ҰОҚ

тақырыбы: 
Қандай текше?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдар-
ламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.4 Сөйлеу барысында заттың санын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже

Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, затқа 
немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фразамен 
жауап қайтара алады. Сөйлеу барысында лексикалық 
тақырып бойынша жаңа сөздерді қолдана алады, 
дұрыс дыбыстай алады, қандай? сұрағын түсінеді, 
ҰОҚ-да үйренген түс атауларын мұғалімнің көмегімен 
атай алады. 
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тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады, 
тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында заттың сынын (заттың түсін) біл-
діретін сөздерді қолдана алады, басқа да түс атаула-
рын атай алады, заттарды түсіне қарай еркін ажырата 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ кезеңдері Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)  

пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сурет бойынша педагог 
балалардың назарын текшеге аударады. 
Балалар ойыншықтың атауын 
(текше) еске түсіреді. Содан кейін 
тыңдау, қайталау және суреттен көрсету 
арқылы қызыл, сары, жасыл деген 
түстермен танысады. Осыдан кейін 
педагог балаларға суреттегі 
текшені қоршауға арналған тапсыр-
ма ұйымдастыра алады. Яғни педагог 
«сары текше» десе, балалар суреттегі 
сары текшені қарындашпен қоршайды. 
Осылай жасыл және сары текше бойын-
ша да жұмыс жүргізіледі. Бұл арқылы 
тәрбиеленушілер тыңдаған ақпаратты 
түсінгендерін көрсете алады. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырма арқылы 
тәрбиеленушілер түстерді меңгереді. 

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
1.5.1
1.5.2
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 Сөздерді тыңдау, қайталау жұмыстары 
жүргізіледі. Мұнда қазақ тіліне тән 
дыбыстар кездесетін сөздердің (көк, 
қызыл) дыбысталуына ерекше назар ау-
дарылады.  Осы тапсырма арқылы  
балалар төрт түс атауымен танысады. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар тапсыр-
мада берілген сұрақтарға жауап беру 
арқылы түсті зат атауымен байланысты-
ра айта алуға дағдыланады. Мысалы: 
сары текше, қызыл текше, көк доп, жа-
сыл доп т.б.
(Ұ) 4-тапсырма түстерді қайталауға 
және бастыру, бояу арқылы ұсақ 
қол қимылдарын қалыптастыруға 
бағытталған. Бұл тапсырмада балалар 
үзік сызықтармен  берілген доптар мен 
текшелерді бастырады да,  қасында 
берілген түске бояйды. Сондай-ақ доп, 
текше сөздерін тағы бір қайталайды. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар қандай? 
қызыл, көк сөздерін  тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән қ, ы, ө 
дыбыстарын қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды 
(ҮМ: №2 кесте) қолдану арқылы өткен 
материал бекітіледі, балалардың өз 
бетінше жұмыс істеу және қол қимылы 
дағдылары қалыптастырылады.  
Сондай-ақ үлестірмелі материалмен 
жұмыс істеу балалардың ҰОҚ-ға деген 
ынтасын, қызығушылықтарын арттыра 
түседі.

Аудиодиск: 
1.5.5

ҮМ: №2 ке-
сте

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 
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1-БӨліМ: МеН КіММіН ЖӘНе ҚАНдАЙМыН? № 6 ҰОҚ

тақырыбы: 
Маған доп 
берші

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер 
саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фра-
замен жауап қайтару
0.2.3.1 Сұхбаттасын ықылас қойып тыңдау және 
жағдаятқа байланысты, мимиканы, ым-ишараны 
қолданып, қысқа фразалармен жауап беру  
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.4 Сөйлеу барысында заттың санын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, затқа 
немесе суретке нұсқау) және қысқа фразамен жауап 
қайтара алады, мұғалімнің көмегімен ойыншықтарды 
атай алады, оларды түсіне қарай ажырата алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады, қарапайым 
сұрақтарға ым-ишара (мысалы, затқа немесе суретке 
нұсқау) және қысқа фразамен жауап қайтара алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында заттың сынын (заттың түсін) 
білдіретін сөздерді және ҰОҚ-да үйренген сөйлесу 
үлгілерін өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар

ҰОҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.
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ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)  

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
Педагог балалардың назарын 
1-тапсырмадағы суретке аударады. 
Балалар сурет бойынша ойыншық 
атауларын еске түсіреді. Содан кейін 
педагог тапсырмадағы екі баланың 
сөйлесу үлгісін түсіндіреді. Сөйлесу 
үлгісі тыңдалады, қайталанады, 
қазақ тіліне тән дыбыстар кездесетін 
сөздердің дыбысталуына назар ауда-
рылады.
(Ж) Берілген сөйлесу үлгісі 2-тап-
сырма арқылы жаттықтырылады. 
Балалар тапсырмада берілген суреттер 
негізінде жұппен сөйлеседі. Педагог 
алдын ала осы ойыншықтарды дайын-
дап қою арқылы тілдесім әрекетін 
шынайы ойыншықтар арқылы 
жүргізуге болады. Бұл сөйлесу 
жағдаятын өмірлік жағдаятқа 
жақындата түседі. (Ұ) 3-тапсырма 
балалардың ұсақ қол қимылдарын 
жаттықтыруға арналады. 
Бастыру, бояу арқылы балалардың  
каллиграфиялық және ұқыпты жұмыс 
істеу дағдылары қалыптасады. Осы 
тапсырманы орындау кезінде бала-
лар суретте қолданылған түстерді 
(қарындаштарды) таңдап алады, сол 
арқылы түс атаулары және ойыншық 
(ұшақ) атауы бекітіле түседі. 
(Ж) 4-тапсырмадағы сөйлесу үлгісі 
бойынша тілдесім әрекеті жүзеге 
асырылады. Балалар тапсырмада 
берілген үлгі бойынша өзара сөйлеседі. 
Ең алдымен сөйлесу үлгісі тыңдалады, 
түсіндіріледі, содан кейін диалог 
педагог пен бала, кейіннен екі бала 
арасында жүргізіледі. Педагог алдын 
ала әр түсті доптар (немесе суретін) 
дайындап қоюы қажет.  
(Ұ) 5-тапсырмада балалар Маған ұшақ 
берші. Міне, ал. Рақмет! деген сөйлеу 
үлгісін тыңдайды, қайталайды. 

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
1.6.1
1.6.2
1.6.4

Аудиодиск: 
1.6.5    
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Қазақ тіліне тән ұ, қ дыбыстарын 
қайталайды.

ҰОҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Тәрбиеленушілер 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны  
туралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

1-БӨліМ: МеН КіММіН ЖӘНе ҚАНдАЙМыН? № 7 ҰоҚ

тақырыбы: 
Неше доп?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/
тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарла-
масына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фра-
замен жауап қайтару
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу бары-
сында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша сөйлеу барысында жаңа 
сөздерді қолдана алады, неше? сұрағын түсінеді, 1-ден 
5-ке дейін санай алады, мұғалімнің көмегімен сөйлесу 
үлгісінде қолдана алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында заттың атауын, санын  білдіретін 
сөздерді қолдана алады, тақырыпқа қатысты сөйлеу/
сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе 
алады.
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Кейбір тәрбиеленушілер:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады.
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаяттарда еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныс-
тыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балалардың наза-
рын суретке, суреттегі ойыншықтарға 
аударады. Ойыншық атауы (доп) 
қайталанады. Содан кейін қыздың 
қолында бір доп бар екені түсіндіріледі. 
«Бір» сөзінің дыбысталуына ерекше назар 
аударылады. Ол үшін жаңа сөзді тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі. 
(ПК, Ұ) Сандармен таныстыру 2-тапсыр-
ма арқылы жалғасады. Мұнда балалар 
суретте берілген доптарды санау арқылы 
5-ке дейін санауды үйренеді. Тапсыр-
маны орындау кезінде қазақ тіліне тән 
дыбыстарға ерекше назар аударылады. 
(ПК, Ұ) 3-тапсырмада педагог бала-
ларды неше? сұрағымен таныстырады. 
Бұл тапсырмада балалар суреттегі доп, 
текше, қуыршақ, ұшақтарды санай-
ды. Сол арқылы ойыншық атаулары да 
қайталанады. Педагог балаларға әр сурет 
бойынша сұрақ қояды (Неше доп? Неше 
текше? Неше қуыршақ? Неше ұшақ?), ал 
балалар ойыншықтарды санау арқылы 
педагогтің сұрақтарына жауап береді. 

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
1.7.1
1.7.2
1.7.4    
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(Ж) 4-тапсырмада тілдесім әрекеті жүзеге 
асырылады. Балалар тапсырмада берілген 
сөйлесу үлгісін тыңдайды, қайталайды. 
Алғашқыда сөйлесу үлгісі педагог пен 
бала арасында, кейіннен екі бала арасын-
да жүргізіледі. Тілдесім әрекеті кезінде 
балалар өзіне ұнаған ойыншықты сұрап 
ала алу жағдаятын көрсетеді. Сондай-ақ 
амандасу үлгілері еске түсіріледі. Сөйлесу 
үлгісіндегі Неше доп? деген сұраққа ба-
лалар өздерінің қалауы бойынша 5-ке 
дейінгі санның бірін қолдана алады. 
Осыдан кейін тапсырманың қасында 
берілген доптың суретін бастыру, бояу 
арқылы каллиграфиялық дағдылары 
жаттықтырылады. Балалар допты өздері 
қалаған түске (осыған дейін олар бес түсті
біледі, солардың бірін таңдауы қажет) бо-
яйды, содан кейін қандай түске бояғанын 
«Доп қандай?» деген педагогтің сұрағына 
жауап беру арқылы қайталайды.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар бір, екі, үш, 
төрт сөздерін  тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән і, ү, ө  дыбыстарын 
қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ:№3 
кесте) қолдану арқылы өткен мате-
риал бекітіледі, балалардың өз бетін-
ше жұмыс істеу және қол қимылы 
дағдылары қалыптастырылады. Сондай-
ақ үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың ҰОҚ-ға деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

Аудиодиск: 
1.7.5

ҮМ: №3 
кесте.

ҰОҚ соңы
26–30 минут

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 
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1-БӨліМ: МеН КіММіН ЖӘНе ҚАНдАЙМыН? № 8 ҰОҚ

тақырыбы: 
Кел, санайық!

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдар-
ламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, өрнектерді 
салу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша сөйлеу барысында 
жаңа сөздерді қолдана алады, сөздерді дұрыс дыбыс-
тай алады, мұғалімнің көмегімен 1-ден 10-ға дейін са-
най алады, сандарды зат атауларымен байланыстыра 
алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады, 
тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Жазу жолын, 
жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі 
сызығын сақтап, өрнектерді сала алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында заттың атауын, түсін, санын  
білдіретін сөздерді және ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/
сөйлесу үлгілерін өмірлік жағдаятта еркін қолдана 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
 

ресурстар
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ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныс тыру.

ҰОҚ ортасы 
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сурет бойынша 
педагог балаларды сандармен таныс-
тырады. Сандар суретте берілгендей 
саусақтардың көмегімен түсіндіріледі, 
балалар жаңа сөздердің дыбысталуын 
аудиодискіден тыңдайды, жұмыс ба-
рысында қазақ тіліне тән дыбыстарға 
ерекше назар аударылады. Тапсырманы 
түрлендіру үшін педагог балалардың 
ішінен еріктілерді шақырып (5 бала), 
оларға саусақпен бір санды көрсетуді 
тапсырады (балалар кімнің қандай 
санды көрсететінін өзара келісіп алуы 
қажет). Содан кейін балалар (5 бала) бір 
қатарға тұрады да, әркім  өзі таңдаған 
санды  көрсетеді (сандар реті аралас 
келуі қажет), сыныптағы балалар (жеке-
жеке) бес санды жылдам айтып шығуы 
қажет (мысалы: 2,5,10,8,4). 
(Ұ) 2-тапсырма сандарды қайталауға 
бағытталған. Біріншіден, балалар  
ұяшықта берілген  доптарды санай-
ды, содан кейін төменде берілген он 
дөңгелекті сол санға сәйкес бояу қажет. 
Мәселен, ұяшықта екі доп болса, екі 
дөңгелекті бояйды. 
(Ұ) 3-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдыларын 
қалыптастыруға бағытталған. Мұнда жол 
жиегінен шықпай сызу мақсат етіледі. 
Сондай-ақ балалар сызу арқылы бір 
доптың суретінен екі допқа, содан кейін үш 
доптан төрт допқа жетеді. Сол кезде тағы 
да сандарды қайталау жүзеге асырылады.
(Ұ) 4-тапсырмада балалар жеті, сегіз, 
тоғыз сөздерін  тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән і, ғ дыбыстарын 
қайталайды.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
1.8.1 

Аудиодиск: 
1.8.4
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(Ө) Интерактивті қосымша тапсырма 
арқылы тәрбиеленушілер осы бөлім 
бойынша алған білімдерін бекіте түседі. 
Өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланады. 
Сондай-ақ АКТ-ні қолдана білу 
дағдыларын қалыптастырады.

Интерак-
тивті 
қосымша.

ҰОҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

 

2-БӨліМ: МеКтепКе Не ҮШіН  
БАрАМыз?

№ 1 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мектеп

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фра-
замен жауап қайтару
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу 
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже

Барлық тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында лексикалық тақырып бойынша 
жаңа сөздерді қолдана алады, сөздерді дұрыс дыбыс-
тай алады, мұғалімнің көмегімен сыныпта қандай 
заттар бар (үстел, тақта, парта, орындық) екенін айта 
алады.
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тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады, 
тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Заттың атауын білдіретін сөздерді және ҰОҚ-да 
үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік жағдаятта еркін 
қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 минут)

(ПК,Ұ)  Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада берілген суреттер бойын-
ша педагог тәрбиеленушілерді мек-
теп өмірімен тығыз байланысты сөздер 
қатарымен таныстырады (мектеп, сынып, 
педагог, оқушы). Жаңа сөздерді тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі. 
Мұғалім, оқушы сөздеріндегі қазақ тіліне 
тән дыбыстардың дұрыс дыбысталуына 
ерекше назар аударылады. (ПК, Ұ) 2-тап-
сырма арқылы тәрбиеленушілер жаңа 
сөздер қатарын тағы бір қайталайды, 
тапсырмада берілген (Бұл кім? Бұл не?) 
сұрақтарға жауап беру арқылы кім? 
не? сұрақтарының айырмашылығын 
еске түсіреді, берілген сөздерді сұраққа 
сәйкес қолдануға жаттығады. Яғни 
тәрбиеленушілер кім? не? сұрағына жа-
уап беретін сөздерді ажырата алуды 
үйренеді. (ПК, Ұ) 3-тапсырма арқылы 
педагог тәрбиеленушілерді «Сыныпта 
не бар?» деген сұраққа жауап бере алуға 
үйретеді.

Әліппе-
дәптер.

Аудио-
диск:
2.1.1
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   Тәрбиеленушілер тапсырмада берілген 
суреттер бойынша сыныптағы зат атаула-
рымен танысады (тақта, парта, орындық, 
үстел). Ең алдымен осы сөздерді тыңдау, 
қайталау жұмыстары жүргізіледі. Содан 
кейін берілген сөздерді «Сыныпта не бар? 
деген сұраққа жауап ретінде қолдануды 
үйренеді. Алғашқыда тәрбиеленушілер 
педагогтің сұрағын түсініп, тек сұраққа 
сәйкес сөздерді ғана атай алуы мүмкін. 
Кейіннен сұраққа толық жауап беруге 
жаттықтыруға болады. (ПК,Ұ) 4-тап-
сырмада балалар тақта, орындық, парта, 
үстелдің суреттерін бас тырады, бояйды. 
Содан кейін суреттегі заттардың аттарын 
атайды.  
(Ұ) 5-тапсырмада балалар мұғалім, 
оқушы, тақта, орындық, үстел сөздерін  
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән 
ұ, ғ, қ, ү дыбыстарын қайталайды.

     

Аудио-
диск: 
2.1.5

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

  

2-БӨліМ: МеКтепКе  Не ҮШіН  
БАрАМыз?

№ 2 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мынау не?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/
тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:
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оқу 
бағдарла-
масына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу бары-
сында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында лексикалық тақырып бойынша жаңа 
сөздерді (оқу құралдарының атауын) қолдана алады, 
сөздерді дұрыс дыбыстай алады. Ақпаратты сурет,  
иллюстрациядан  таба алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Ақпаратты сурет,  
иллюстрациядан  таба алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Заттың атауын білдіретін сөздерді және ҰОҚ-да 
үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік жағдаятта еркін 
қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен  
таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сурет арқылы педагог  
тәрбиеленушілерді оқу құралдарының 
атауымен таныстырады. Алғашқыда  
педагог тәрбиеленушілердің назарын 
суреттегі балаға және баланың 
қолындағы кітапқа аударады. Сөйтіп 
балаларды кітап сөзімен таныстырады, 
содан кейін үстелдің үстінде жатқан 
басқа да оқу құралдарының атауын 
(қарындаш, дәптер, қалам) үйретеді.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
2.2.1     
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Жаңа сөздерді тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі, барлық 
сөздерде қазақ тіліне тән дыбыстар 
кездесетіндіктен, сөздердің дұрыс ды-
бысталуына ерекше назар аударылады. 
Сондықтан сөздерді жеке-жеке, хормен 
қайталату, буынға бөліп айтызу арқылы 
(шапалақ арқылы, мәселен, қа-рын-даш 
деп қайталату) жаттықтыру қажет. 
(Ұ) 2-тапсырма жаңа сөздерді 
қайталауға бағытталған. Балалар 
заттарды көлеңкесі бойынша табу 
арқылы жаңа сөздер қайталанады. 
(ПК, Ұ) 3-тапсырмада жаңа сөздермен 
қатар неше? сұрағы қайталанады. 
Бұл тапсырмада балалар суретте неше 
дәптер, неше қалам, неше қарындаш, 
неше кітап бар екенін айтады. Сұраққа 
жауап беру арқылы 1-ден 10-ға дейінгі 
сандар қатары қайталанады. 
(Ұ) 4-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдысын 
қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. 
Берілгендерді бастыру және жолдан 
шықпай сызып шығу арқылы алғашқы 
жазу дағдылары жетілдіріледі. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар кітап, 
дәптер, қалам қарындаш сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән 
і, ә, қ дыбыстарын қайталайды. 

Аудиодиск: 
2.2.5

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 
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2-БӨліМ: МеКтепКе  Не ҮШіН  
БАрАМыз?

№ 3 ҰоҚ

тақырыбы: 
Менде қарын-
даш бар

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 

саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фра-
замен жауап қайтару
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын педагогтің 
көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, затқа 
немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фразамен 
жауап қайтара алады. Мұғалімнің көмегімен өзінде 
қандай оқу құралдары бар екенін айта алады. Сөйлеу 
барысында септік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі 
бойынша қолдана алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында лексикалық тақырып бойынша 
жаңа сөздерді қолдана алады. Тақырыпқа қатысты 
сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша 
сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Септік жалғауын және ҰОҚ-да үйренген сөйлесу 
үлгілерін сөйлеу барысында және өмірлік жағдаятта 
еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-нің баста-
луына жағымды  ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.
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ҰоҚ
ортасы 
(6–25 минут)  

 (пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
Алғашқыда педагог тәрбиеле ну шілер-
дің назарын 1-тапсырмада берілген 
сурет бойынша балалардың қолындағы 
заттарға аударады. Балалар әр баланың 
қолында не бар екенін айтады, сол 
арқылы өткен ҰОҚ-дағы жаңа сөздер 
қайталанады. 

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
2.3.1
2.3.4 

Содан кейін педагог осы тапсырмадағы 
өзінде не бар екенін айта алуға 
үйрететін сөйлеу үлгілерін түсіндіреді. 
Олар: Менде қарындаш бар.  Менде 
кітап бар.  Менде қалам бар.  Менде 
дәптер бар. Педагог сурет бойынша әр 
баланың сөзін түсіндіреді. Берілген 
сөйлеу үлгілерін тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі.  Содан кейін 
педагог сыныптағы төрт балаға осы 
заттарды береді. Балалар қолындағы 
затқа сәйкес сөйлем үлгісін айтады.
 (Ұ) 2-тапсырмада балалар сурет бойын-
ша сұрақтарға жауап береді (Неше 
қарындаш? Қандай қарындаш?). 
Сұрақтарға жауап беру арқылы 1-ден 
10-ға дейінгі сандар және түстер 
қайталанады. 
(Ұ, Ж) 3-тапсырмадағы сұраққа (Сенде 
не бар?) жауап беру арқылы осыған 
дейін өткен ойыншық атаулары (ұшақ, 
қуыршақ, кітап, дәптер, қарындаш, 
алма, текше) және оқу құралдары 
қайталанады. Бұл тапсырманы  бір-
біріне сұрақ қойып, жауап бергізу 
арқылы жұптық жұмыс түрінде де 
ұйымдастыруға болады. 
(Ж) 4-тапсырмадағы сөйлесу үлгісін пе-
дагог тыңдату арқылы ұсынады. Бала-
лар берілген сөйлесу үлгісін тыңдайды, 
содан кейін сөйлесу үлгісі педагог 
пен бала арасында жүргізіледі. Бала-
лар әбден жаттыққаннан кейін өзара 
сөйлеседі. Содан кейін осы тапсырмада 
берілген төрт қарындаштың суретін  
сөйлесу үлгісіне сәйкес түстерге бояйды 
(қызыл, сары, жасыл, көк). 
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Берілген сөйлесу үлгісін сәл 
күрделендіру үшін, педагог әр балаға 
өзінің қалауы бойынша қарындаш 
алуды тапсырады, қарындаштардың 
саны 10-нан аспауы керек және түстері 
осы уақытқа дейін үйренген түстер 
болуы керек. Содан кейін берілген диа-
лог негізінде сөйлеседі. Сонда балалар 
қолдарындағы қарындаштардың түсін 
ғана емес, санын да айта алады (екі 
қызыл қарындаш, үш сары қарындаш 
т.б.).
(Ұ) 5-тапсырмада балалар кітап, 
дәптер, қалам, қарындаш, қандай? 
қызыл, көк сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән і, ә, қ, ғ, ө, 
ы дыбыстарын қайталайды.

Аудиодиск: 
2.3.5

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерлерін 
білдіре алады. 

   

2-БӨліМ: МеКтепКе  Не ҮШіН БАрАМыз? № 4 ҰоҚ

тақырыбы: 
Сенде кітап 
бар ма?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/
тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер саны:

оқу бағдар-
ламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фра-
замен жауап қайтару
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу бары-
сында жаңа сөздерді қолдану
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0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, өрнектерді салу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын педагогтің 
көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, затқа неме-
се суретке нұсқау), сөздер және қысқа фразамен жауап 
қайтара алады. Оқу құралдарын атай алады, өзінде 
қандай оқу құралы бар екенін айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтап, өрнектерді сала алады. 
Сөйлеу барысында септік жалғауын мұғалімнің көмегі
/үлгісі бойынша қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырыптар бойынша жаңа сөздерді, 
ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгілерін сөйлеу барысында 
және өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ 
басталуына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 
минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы суреттер арқылы 
педагог балаларға оқу құралдарын 
қайталатады. Содан кейін балалардың 
назарын әр кейіпкердің сұрағына ауда-
рады. Балаларға тапсырмада берілген 
сұрақ үлгісін түсіндіреді (Сенде кітап 
бар ма? Сенде қалам бар ма?). Содан 
кейін тыңдату, қайталату арқылы 
жаттықтырады. 
(Ұ) 2-тапсырма арқылы балалар өзінде 
қандай оқу құралы бар екенін суреттің 
қасына белгі () қою арқылы көрсетеді. 
Содан кейін сол бойынша өзінде не бар 
екенін айтады.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
2.4.1
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(Ұ) 3-тапсырмада суреттегі оқу 
құралдарына назар аударып қарайды, 
сонан соң аудиодан тыңдап, диктор 
айтқан сөзді суреттен тауып қоршайды.  
(Ұ) 4-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдысын 
қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. 
Штрих сызықтарды бастыру және  
жолдан шықпай сызып шығу арқылы 
алғашқы жазу дағдылары жетілдіріледі. 
Сондай-ақ әр сызықтың соңындағы оқу 
құралын атау арқылы белсенді лексика 
қайталанады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар кітап, 
дәптер, қалам, қарындаш, сызғыш, 
өшіргіш сөздерін  тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән ұ, ғ, қ, ү, 
ө, ы дыбыстарын қайталайды.

Аудиодиск: 
2.4.3

Аудиодиск: 
2.4.5

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не 
қиындық туғызғаны туралы ой-пікір-
лерін білдіре алады.

 

2-БӨліМ: МеКтепКе Не ҮШіН  
БАрАМыз?

№ 5 ҰоҚ

тақырыбы: 
Сөмкеде не 
бар?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан тәрбиеленушілер 
саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеле-
нушілер саны:
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оқу бағдар-
ламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын педагогтің 
көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, сөздерді дұрыс ды-
быстай алады. Оқу құралдарын атай алады, сөмкеде 
қандай оқу құралдары бар екенін айта алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады. 
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік жағдаятта 
еркін қолдана алады. Септік жалғауын дұрыс қолдана 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
 кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің 
ҰОҚ-ға дайындығын тексеру. ҰОҚ 
басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сурет бойынша 
балалар осыған дейін үйренген оқу 
құралдарының атауын қайталайды, 
сондай-ақ қайшы, желім, сөмке, 
сызғыш, өшіргіш сияқты жаңа 
сөздермен танысады. Осы тапсыр-
мада берілген оқу құралдарының 
атауын тыңдау, қайталау, сурет 
бойынша айту сияқты жұмыс түрлері 
жүргізіледі. 

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
2.5.1
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(ПК,Ұ) 2-тапсырмада берілген үлгі 
бойынша балалар сөмкеде не бар 
екенін айтады. Суретте үш сөмке 
берілген. Үш сөмкеде әртүрлі оқу 
құралдары көрініп тұр. Сол 
бойынша балалар әр сөмкеде қандай 
оқу құралдары бар екенін айтады. 
(Ұ) 3-тапсырмада балалар сұраққа 
жауап беру (Сөмкеде не бар?) арқылы 
бір-бірін тексереді: Сөмкеде екі кітап 
бар. Сөмкеде бір сызғыш бар. Сөмкеде 
4 қарындаш бар. Сөмкеде бір қайшы 
бар. Осыдан кейін суретті бояйды.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар кітап, 
желім, дәптер, қалам, қарындаш, 
қайшы, сызғыш, өшіргіш сөздерін  
тыңдайды, қайталайды. Қазақ 
тіліне тән ұ, ғ, қ, ү, ө, ы дыбыстарын 
қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ:№4 
кесте) қолдану арқылы өткен 
материал бекітіледі, балалардың 
өз бетінше жұмыс істеу және 
қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады. Сондай-ақ 
үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың ҰОҚ деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

Аудиодиск: 
2.5.5

ҮМ: №4 кесте

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰоҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Тәрбиеленушілер 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны 
туралы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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2-БӨліМ: МеКтепКе Не ҮШіН БАрАМыз? № 6 ҰоҚ

тақырыбы: 
Балақай, 
мұнда қара!

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу бағдар-
ламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.2.2.1 Пікірін білдіру (педагог көмегімен), 2–3 
сөйлемнен кем емес
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, сөйлеу барысында 
қолдана алады. Сөйлеу барысында заттың қимылын 
білдіретін сөздерді (оқы, жаз, тыңда, қайтала) 
қолдана алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдана алады, тақырыпқа қатысты сөйлеу/
сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе 
алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік жағдаятта 
еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.
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ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог суретте берілген 
оқу құралдарының атын қайталатады. 
Содан кейін балаларды кітаптың 
сөзімен  таныстырады:
Балақай, мұнда қара!
Оқы! Жаз! Тыңда! Қайтала!
Кітаптың сөздері  (оқы, жаз, тыңда, 
қайтала)  балаларға қимылмен көрсету  
арқылы түсіндіріледі. 
(ПК,Ұ) Содан кейін 2-тапсырмадағы 
суреттер арқылы аталған сөздердің 
мағынасы кеңірек түсіндіріледі. Ба-
лалар аталған сөздерді сурет бойынша 
есте сақтайды. Педагог жаңа сөздерді 
қайталату, қимылмен көрсету сияқты 
жаттықтыру жұмыстарын жүргізеді. 
Ол үшін бір бала ортаға шығады да, 
сыныптағы басқа балалар оған не істеуі 
қажет екенін айтады. Ортадағы бала 
соны қимылмен көрсетеді. Мәселен, 
балалардың бірі «қайтала» десе, бала 
бір сөзді бірнеше рет қайталап айтуы 
қажет, ал егер «жаз» немесе «тыңда», 
«оқы» десе, бала оны қимылмен 
көрсетеді. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада педагог балаларға 
жоғарыда үйренген сөздерді I жақта 
айта алуды түсіндіреді (Мен жазамын. 
Мен оқимын. Мен тыңдаймын. Мен 
қайталаймын). Тыңдату, қайталату, 
сурет бойынша айтқызу сияқты жұмыс 
түрлері арқылы құрылымдық үлгілер 
жаттықтырылады. Нәтижесінде педа-
гог балалардың сұрақты түсініп (Сен не 
істейсің?), сол сұраққа өз жауаптарын 
бере алуды қадағалайды.
(Ұ) 4-тапсырмада балалар қара, 
қайтала, оқы, тыңда сөздерін  
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне 
тән қ, ң, ы дыбыстарын қайталайды.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
2.6.1
2.6.2
2.6.3     

Аудиодиск: 
2.6.4
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ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс 
орнатады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ 
барысында  нені білгені, қалай жұмыс 
істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы 
ой-пікірлерін білдіре алады. 

 

2-БӨліМ: МеКтепКе  Не ҮШіН  
БАрАМыз?

№ 7 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
сурет саламын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбие ленушілер саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру

Күтілетін 
нәтиже

Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, затқа 
немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фразамен 
жауап қайтара алады, сурет салу, бояу сөздерін 
түсінеді, мұғалімнің көмегімен қолдана алады, 
сөздерді дұрыс дыбыстай алады.

тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба ала-
ды. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген жаңа сөздерді және сөйлесу 
үлгілерін өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады.
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ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ 
басталуына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
 1-тапсырмадағы қарындаштардың 
суреті арқылы балалар осыған дейін 
үйренген түс атауларын (қызыл, 
сары, жасыл, көк) қайталайды және 
жаңа түс атауларымен (ақ, қара, 
қоңыр) танысады. Педагог  жаңа 
сөздерді тыңдату, қайталату сияқты 
жұмыс түрлерін жүргізеді. Әсіресе 
жаңа сөздердегі қазақ тіліне тән 
дыбыстарға ерекше көңіл бөлінеді. 
(Ұ) 2-тапсырмадағы қарындаштарды 
қасында берілген түстерге бояу 
арқылы түс атаулары қайталанады 
және балалардың қол қимылдарын 
дамытуға көңіл бөлінеді. Ұқыпты 
бояу арқылы каллиграфиялық 
дағдылары қалыптастырылды. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада педагог бала-
ларды сурет бойынша берілген сөйлеу 
үлгілерімен таныстырады:
Мен сурет саламын. Мен бояймын.
Балалар тыңдау, қайталау, 
қимылмен көрсету  арқылы жаңа 
сөйлем үлгілерін есте сақтайды. 
(Ұ) 4-тапсырмадағы суретті  (алма 
ағашын) бояу арқылы балалар 
түстерді (қызыл, қоңыр, жасыл) 
қайталайды, сондай-ақ ағаштағы ал-
маларды санау арқылы сандарды еске 
түсіреді.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
2.7.1
2.7.3 
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(Ұ) 5-тапсырмада балалар ақ, 
қара, қызыл, қоңыр, көк сөздерін  
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне 
тән қ, ң, ы дыбыстарын қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ:№5 
кесте) қолдану арқылы өткен 
материал бекітіледі, балалардың 
өз бетінше жұмыс істеу және 
қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады.  Сондай-ақ 
үлестірмелі материалмен жұмыс 
істеу балалардың ҰОҚ-ға 
деген ынтасын, қызығушылықтарын 
арттыра түседі.

Аудиодиск: 
2.7.5

ҮМ: №5 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалар-
мен кері байланыс орнатады. 
Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, 
не қызық әрі жеңіл болғаны, не 
қиындық туғызғаны туралы ой-пікір-
лерін білдіре алады. 

 

2-БӨліМ: МеКтепКе Не ҮШіН  
БАрАМыз?

№ 8 ҰОҚ

тақырыбы: 
Мен мектепке 
барамын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбие ленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару
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0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, мұғалімнің көмегімен 
жазамын, оқимын, сурет саламын етістіктерін 
сөйлесу үлгісінде қолдана алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің 
көмегі/үлгісі бойынша қолдана алады. Тақырыпқа 
қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі 
бойынша сөйлесе алады.

Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін, жіктік 
жалғауын өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады. 
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуына 
жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–40 минут) 

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы суреттер бойынша 
(4 сурет) педагог балаларға тақпақты 
түсіндіреді. Тақпақты тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі, 
берілген суреттер негізінде мазмұны 
түсіндіріледі.
1-сурет: Мен мектепке барамын.
2-сурет: Қолға қалам аламын.
3-сурет: Кітап оқимын.
4-сурет: Сурет саламын.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
2.8.1
2.8.2
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(ПК,Ұ) 2-тапсырмада берілген су-
реттер бойынша 1-тапсырмадағы 
тақпақпен байланысты сөйлеу 
үлгілері  қайталанады. Балалар сөйлеу 
үлгілерін тыңдайды, қайталайды, су-
рет бойынша айтады. Олар:
1. Мен мектепке барамын.
2. Мен кітап оқимын.
3. Мен жазамын. 
4. Мен сурет саламын. 
(Ұ) 3-тапсырмада балалар оқу 
құралдарының атауын қайталайды. 
Бастыру, сызу және бояуға арналған 
суреттер бойынша балалар түстерді 
қайталайды, сондай-ақ қол 
қимылдарын жаттықтырады. 
(Ұ) 4-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдысын 
қалыптастыру мақсатында 
жүргізіледі. Берілгендерді бастыру 
және жолдан шықпай сызып шығу 
арқылы алғашқы жазу дағдылары 
жетілдіріледі.  
(Ө) Интерактивті қосымша тапсыр-
ма арқылы тәрбиеленушілер осы 
бөлім бойынша алған білімдерін 
бекіте түседі. Өз бетінше жұмыс 
істеуге дағдыланады. Сондай-ақ 
АКТ-ні қолдана білу дағдыларын 
қалыптастырады.

Интерактив-
ті қосымша.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Тәрбиеленушілер 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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3-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМдА  
КіМдер БАр?

№ 1 ҰоҚ

тақырыбы: 
Бұл кім?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан тәрбиеленушілер 
саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбие лену-
шілер саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу  
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, өрнектерді 
салу

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, дұрыс дыбыстай алады, 
мұғалімнің көмегімен отбасы мүшелерін атай алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтап, өрнектерді сала алады,  
ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады, 
тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік жағдаятта 
еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар
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ҰоҚ басы 
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуына 
жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныс-
тыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог тәрбиеленушілердің 
назарын суреттегі қыздың сұрағына 
аударады (Бұл кім?). Тәрбиеленушілер 
бұл сұрақ үлгісімен осыған дейін таныс 
болғандықтан, педагог тек тағы бір рет 
отбасы мүшелеріне қатысты да кім? 
сұрағының қолданылатынына көңіл 
бөледі. Содан кейін сыныптағы балалар-
ды 1-тапсырмада берілген сурет бойынша 
отбасы мүшелері атауымен таныстыра-
ды, жаңа сөздерді тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі, қазақ тіліне тән 
дыбыстар кездесетін сөздер қатарының 
дұрыс дыбысталуына ерекше көңіл 
бөлінеді. Берілген тапсырмада балалар 
ата, әже сөздерімен таныс болғандықтан, 
аталған сөздерді еске түсіріп қайталайды 
да, әке, ана, аға, әпке, іні деген жаңа сөздер 
қатарымен танысады. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада педагог бала-
ларға қарындас және сіңлі сөзде -
рінің айырмашылығын сурет арқы лы 
түсіндіреді. Жаңа сөздердің айырма-
шылығын шынайы түсіндіру үшін, 
сыныптағы балалар арасынан қарындасы 
және сіңлісі бар екі баланы шығарып (бір 
ұл, бір қыз), осы балалардың өздерінен 
кіші қызды қалай атайтындарын түсіндіру 
арқылы үйретуге болады. Әдетте  аталған 
екі сөзді еркін қолдану ұзақ уақытты 
қажет ететіні сөзсіз, ең бастысы балаларға 
осы айырмашылық туралы түсінік беру 
болып табылады. 
(Ұ) 3-тапсырмадағы сурет бойынша 
балалар отбасы мүшелері атаула-
рын қайталайды. Балалар Арманның 
отбасындағы адамдарды атап шығуы 
қажет. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
3.1.1     
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(Ұ) 4-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдыларын дұрыс 
қалыптастыруға арналған. Балалар 
берілген үлгі бойынша жол жиегінен 
шықпай сызып шығуы қажет. Сондай-ақ 
әр сызықтың соңындағы сурет бойынша 
отбасы мүшелері атауы тағы бір рет еске 
түсіріледі. Сондай-ақ балаларға келесі 
сабаққа отбасы мүшелерінің суретін алып 
келуді (мүмкін болса) тапсыруға болады. 
Себебі келесі ҰОҚ-да балалар өз отбасы 
туралы айтуды үйренеді.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар әже, әке, 
әпке, аға, қарындас, іні, сіңлі сөздерін  
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән ә, 
ғ, қ, ы  дыбыстарын қайталайды.

Аудио-
диск: 
3.1.5

ҰОҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық 
әрі жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны 
туралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

  

3-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМдА  
КіМдер БАр?

№ 2 ҰоҚ

тақырыбы: 
Менің отба-
сым

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-да қатысқан тәрбиеленушілер 
саны: 

ҰоҚ-да 
қатыспаған 
тәрбиеле-
нушілер саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
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0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, мұғалімнің көмегімен 
отбасы мүшелерін атай алады. Сөйлеу барысында
тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша 
қолдана алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады. 
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурс-
тар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ 
басталуына жағымды ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сурет бойынша педагог 
тәрбиеленушілерге отбасы мүшелері атау-
ларын қайталатады. Балалар педагогтің 
көмегімен өткен сабақтағы сөздер 
қатарын еске түсіреді. Содан кейін педагог 
тәрбиеленушілерге менің отбасым, менің 
атам, менің анам сияқты сөз тіркестерінің 
мағынасын түсіндіреді. Яғни менің деген сөз 
қолданылғанда, ата сөзін атам, ана сөзін 
анам т.с.с. өзгерту керек екені түсіндіріледі, 
оларды тыңдату, қайталату жұмыстары 
жүргізіледі. Балаларға ата – менің атам, 
әже – менің әжем, ана – менің анам, әке – 
менің әкем сияқты үлгіде айтқызу арқылы 
жаттықтыруға болады. 
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Сондай-ақ осы тапсырмада педагог 
балалардың назарын  тағы бір рет қарындас, 
сіңлі сөздерінің айырмашылығына ау-
дарады. (ПК,Ұ) 2-тапсырмада балалар 
жаңа тіркестерді тыңдайды да, суретімен 
сәйкестендіреді. Бұл арқылы балалар 
өздерінің тыңдаған ақпаратты түсінгендерін 
көрсетеді. (ПК,Ұ) 3-тапсырмада отбасы 
мүшелері атаулары қайталанады. 
Бұл тапсырмада сыныптағы балалар сурет-
тегі баланың берілген үлгі бойынша қалай 
жауап беретінін айтулары керек. Яғни сурет-
тегі баланың жауабын толықтырып айтады. 
Мысалы: Бұл – менің әжем т.с.с. Сондай-ақ 
бұл тапсырма балалардың каллиграфиялық 
дағдыларын қалыптастыруға да көмегін 
тигізеді. Балалар тапсырмада берілген 
сызықты жол жиегінен шықпай, сызып 
шығулары қажет. Шығармашылық жұмыс: 
отбасы мүшелері атауларын балалардың 
әкелген суреттері бойынша қайталатуға  
болады немесе әр балаға өз отбасының су-
ретін салдыруға болады. Мұндай тапсыр-
маны жасату үшін, балаларға алдын ала 
дайындалған сурет үлгілерін көрсету керек. 
Себебі кейбір балалар сурет сала алмай-
тындарын алға тартады. Балаларға басты 
мақсат отбасы мүшелерін ұқсатып салу емес, 
олардың санын көрсетуде екенін түсіндіру 
керек. Содан кейін әр бала өз суреті бойынша 
отбасы туралы айта алады. Мысалы: Бұл – 
менің анам. Балалардың жұмысын педагог 
сақтап қойып, кейінгі сабақтарда пайдала-
на алады. Әр сабақ сайын сыныптағы бір 
баланың (соның өзі жеткілікті) суреті бойын-
ша отбасы мүшелері атауларын қайталатып 
отыруға болады. Келесі ҰОҚ-да басқа балаға 
айтқызу арқылы жұмыс жүргізуге болады.

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
3.2.1
3.2.2     

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық әрі 
жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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3-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМдА  
КіМдер БАр?

№ 3 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мен бес 
жас тамын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепал-
ды сыны-
бы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан тәрбиеленушілер 
саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу 
бағдарла-
масына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын педагогтің 
көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында лексикалық тақырып бойынша жаңа 
сөздерді қолдана алады.«Сен неше жастасың?» сұрағын 
түсінеді, сұраққа мұғалімнің көмегімен жауап бере ала-
ды.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/
үлгісі бойынша қолдана алады. Тақырыпқа қатысты 
сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша 
сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурс-
тар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныстыру.
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ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 
минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог тәрбиеленушілердің 
назарын суреттегі екінші баланың қолындағы 
шарға аударады. Баланың қолында неше 
шар бар екенін сұрау арқылы сандарды 
қайталатады, ал түсін сұрау арқылы түстерді 
еске түсіреді. Осыдан кейін балалардың наза-
рын тапсырмада берілген сөйлесу үлгісіне ау-
дарады. Тәрбиеленушілерді өзінің жасын айта 
алуға байланысты сөйлесу үлгісімен таныс-
тырады, берілген үлгіні тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі. Алғашқыда бала-
лар педагогтің сұрағына жауап бере алуды 
үйренеді. Содан кейін ғана диалогті балалар 
арасында жүргізуге болады. ҰОҚ-дағы ең 
басты мақсат  – балалардың берілген сұраққа 
жауап бере алуы.
 (ПК, Ұ) 2-тапсырмада педагог балаларға 
келесі тапсырмада үйренетін жаңылтпашқа 
дайындық жұмысын жүргізеді. Балаларға 
сурет бойынша көп сөзі түсіндіріледі.  
Тапсырмада берілген үлгі бойынша доптың  
орнына текше, алма, қарындаш, кітап, 
қалам сөздерін қолдануға болады. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада педагог балаларды 
жаңылтпашпен таныстырады, мазмұнын 
түсіндіреді. Ол үшін жаңылтпаш мазмұнына 
сәйкес  төрт суретті  (шарлардың суреті) 
пайдалануға болады. Суреттер бойын-
ша жаңылтпашты тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі. Содан кейін педагог 
балаларға төрт шардың суретін бастырып 
шығуды тапсырады, сол арқылы сандарды 
қайталатады, ал шарларды жаңылтпашта 
айтылған түстерге бояту арқылы түстер 
қайталанады. Балалар өздерінің қалауы 
бойынша екі шарды көк түске бояйды (екі 
шарды боямайды), содан кейін шарлардың 
түсін айтады. Мысалы: көк шар, ақ шар, көк 
шар, ақ шар. (Ұ) 4-тапсырмада балалар негіз-
гі диалогті тағы бір қайталайды, педагогтің 
сұрағына әр бала жауап береді. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
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Содан кейін суретте берілген орынға өзінің 
жасына сәйкес шардың суретін салады. 
Мәселен, алты жас та болса, алты шардың су-
ретін салуы керек. Содан кейін оларды бояту 
арқылы түстерді қайталатуға болады. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар бір, екі, ақ, көк, көп, 
төрт сөздерін  тыңдайды, қайталайды. Қазақ 
тіліне тән і, ө, қ  дыбыстарын қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ:№6 кесте)
қолдану арқылы өткен материал бекітіледі, 
балалардың өз бетінше жұмыс істеу және қол 
қимылы дағдылары қалыптастырылады. 

Аудио-
диск: 
3.3.5

ҮМ: №6 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық әрі 
жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 

 

3-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМдА  
КіМдер БАр?

№ 4 ҰоҚ

тақырыбы: 
табақта бес 
алма

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/
тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан тәрбиеленушілер 
саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу 
бағдарла-
масына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу бары-
сында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
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0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын педагогтің 
көмегі/үлгісі бойынша қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, жаңа сөздерді қолдана 
алады. Тақырыпқа қатысты тақпақты түсінеді, тірек 
суреттер бойынша мұғалімнің көмегімен айта алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады. 
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Сөйлеу барысында 
септік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша 
қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балаларға сурет-
тегі алмаларды санату арқылы сандар-
ды қайталатады. Балалар алғашқыда 
табақтағы алмаларды санайды, содан 
кейін қыздың қолында неше алма бар 
екенін айтады. Сондай-ақ осы тапсырмада 
алманың түсін айтқызу арқылы түстерді 
де қайталатуға болады. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмадағы сурет бойынша пе-
дагог балаларды осы ҰОҚ-да үйрететін не-
гізгі тақпаққа дайындайды. Сурет бойын-
ша балаларға берілген үлгіні тыңдатады, 
қайталатады, қимылмен көрсету арқылы 
есте сақтауларына көмектеседі. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
3.4.2
3.4.3
3.4.4   
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Мысалы: Бір алма атама.
(МК,Ұ) 3-тапсырмада балалар  әр табаққа 
алманың суретін салады. Ол үшін балалар 
неше алма салу керегін тыңдайды (аудио-
диск бойынша), содан кейін әр табаққа 
сонша алманың суретін салады: бірінші 
табаққа бес алма, екінші табаққа екі алма, 
үшінші табаққа төрт алма салады. Бұл 
арқылы балалар тыңдаған ақпаратты 
түсінгендерін көрсете алады. Содан кейін 
педагогтің көмегімен табақта неше алма 
бар екенін айтады. 
(МК,Ұ) 4-тапсырмада педагог бала-
ларды тақпақпен таныстырады, оны 
тыңдату, қайталату, мазмұнын түсіндіру 
жұмыстары жүргізіледі. Осыған дейін 
жүргізілген тапсырмалардың нәтижесінде 
балалар тақпақты жеңіл қабылдайды. 
Тақпақтың әр бөлігін балалар қимылмен 
көрсету арқылы есте сақтайды. Яғни 
мазмұнына қарай табаққа салады, отбасы 
мүшелеріне береді, содан кейін табақтан 
алған және табақта қалған алмаларды са-
найды. 
Шығармашылық жұмыс: Осы тапсыр-
мада тақпақ мазмұнына сәйкес берілген 
суретті бояу арқылы сандар мен түстер 
қайталанады, қол қимылы дағдылары да-
мытылады. 
 (Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №7 кес-
те)  қолдану арқылы өткен материал 
бекітіледі, балалардың өз бетінше жұмыс 
істеу және қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады.  Сондай-ақ 
үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың ҰОҚ-ға деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

 

ҮМ: №7 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық 
әрі жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны 
туралы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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3-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМдА 
 КіМдер БАр?

№ 5 ҰоҚ

тақырыбы: 
Бұл – менің 
інім

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.2 Сөйлеу барысында көптік/тәуелдік/жіктік/
септік жалғауларын педагогтің көмегі/үлгісі 
бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, сөйлеу барысын-
да қолдана алады. Мұғалімнің көмегімен отбасы 
мүшелерін атай алады, өз отбасындағы адамдардың 
атын атай алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Сөйлеу барысында 
тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша 
қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре ала-
ды.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар
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ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныс-
тыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балалардың на-
зарын тапсырмадағы суретке аударады. 
Балалардың қай жерде отырғанын, неше 
бала, неше педагог отырғанын сұрау 
арқылы өткенді қайталайды. Балалар 
екінші бөлім бойынша сынып, педагог, 
оқушы сөздерін еске түсіреді. Содан 
кейін педагог тәрбиеленушілердің на-
зарын әр кейіпкердің (1-тапсырмадағы 
сурет) қолындағы суретке аударады. 
Тапсырма бойынша отбасы мүшелері 
атаулары қайталанады. Суреттегі әр 
кейіпкер отбасындағы бір адамды таныс-
тырады, оның атын айтады: Бұл – менің 
анам. Оның аты – Маржан. Педагог 
берілген сөйлеу үлгілерін тыңдатады, 
қайталатады, мазмұнын түсіндіреді. Сол 
арқылы отбасындағы адамдардың атын 
айта алуға үйрететін құрылыммен таныс-
тырады: Оның аты – ... 
(МК,Ұ) 2-тапсырмада жаңа сөйлеу үлгісі 
қайталанады, тапсырмада берілген су-
реттер бойынша сыныптағы балалар әр 
кейіпкердің не айтқанын еске түсіреді. 
Тапсырманы орындау үшін педагог 
1-тапсырмадағы тыңдалым материалын 
(аудиодиск бойынша) пайдалана ала-
ды. Балалар алғашқыда сурет бойынша 
тыңдайды, содан кейін өздері әр кейіпкер 
не айтқанын қайталауға тырысады. 
(Ұ) 3-тапсырмада әр бала өз отбасының 
суретін салады, сол бойынша тапсырмада 
берілген сұрақтарға жауап беріп (Бұл кім? 
Оның аты кім?), өз отбасын таныстыруды 
үйренеді. 
4-тапсырма балалардың каллиграфиялық 
дағдысын қалыптастыру мақсатында 
жүргізіледі. Берілгендерді бастыру және 
жолдан шықпай сызып шығу арқылы 
алғашқы жазу дағдылары жетілдіріледі.

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
3.5.1     
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Шығармашылық жұмыс: 5-тапсыр-
ма бойынша балаларды отбасына деген 
сүйіспеншілікке тәрбиелеу мақсатында от-
басы алақанын жасатуға болады. Сыныпта 
балалар өз алақандарын қиып жасай алады, 
ал үйде осы тапсырманы орындауға ата-ана-
сын тартады. Кейде балалар отбасындағы 
іні-қарындастарының да алақанын қосып 
дайындайды. Яғни бұл тапсырма бала-
ларды отбасылық сүйіспеншілікке, өзара 
мейірімділікке баулиды.
(Ұ) 6-тапсырмада балалар «Менің інім 
...», «Оның аты – »  деген сөйлеу үлгілерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән і, 
ң дыбыстарын қайталайды.

Аудио-
диск: 
3.5.6

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық 
әрі жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны 
туралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

 

3-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМдА КіМдер БАр? № 6 ҰоҚ

тақырыбы: 
Бұл – менің 
досым

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыс паған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауларын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    
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Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, оларды дұрыс 
дыбыстай алады, сөйлеу барысында қолдана алады. 
Мұғалімнің көмегімен досының атын, оның неше 
жаста екенін айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында тәуелдік, жіктік жалғауларын 
мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдана алады. 
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Ақпаратты сурет, 
иллюстрациядан  таба алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ 
басталуына жағымды ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰОҚ 
ортасы 
(6–25 минут)

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сурет бойынша пе-
дагог тәрбиеленушілерді дос сөзімен 
таныстырады, суреттегі екі баланың 
(Айдос пен Берік) дос екенін түсіндіреді. 
Содан кейін менің досым тіркесін 
үйретеді. Сурет бойынша Беріктің сөзін 
түсіндіреді. Бұл тапсырма бойынша ба-
лалар суреттегі балалардың дос екенін, 
олардың  атын және Айдостың алты 
жаста екенін біледі. Берілген үлгі бойын-
ша досын таныстыра алуды үйренеді. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырма бойынша педагог 
тәрбиеленушілерді «Ол неше жаста?» 
деген сұраққа жауап бере алу үлгісімен 
таныстырады. Бұл тапсырмада суреттер 
бойынша балалардың жасын анықтау 
керек. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
3.6.1
3.6.3
3.6.4
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Ол үшін педагог балалардың назарын 
торттағы майшамдарға аударады. Со-
ларды санау арқылы балалардың жасы 
анықталады.
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар дос туралы 
сөйлеу үлгісін тыңдайды: Бұл – менің 
досым. Оның аты – Айдос. Ол алты 
жаста. Сол бойынша өз досының атын, 
жасын айтады. 
(ПК,Ұ) 4-тапсырмада педагог бала-
ларды балалардың жасына байланыс-
ты жұмбақ-санамақпен таныстыра-
ды. Санамақты тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі. Балалар 
Аружанның бес жаста екенін табады. 
Балалар тақпақты қайталап тыңдау 
арқылы есте сақтайды. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар бір, екі, үш, 
төрт сөздерін тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән і, ү, ө, дыбыстарын 
қайталайды.

Аудио-
диск: 3.6.5

(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №8 
кесте)  қолдану арқылы өткен мате-
риал бекітіледі, балалардың өз бетін-
ше жұмыс істеу және қол қимылы 
дағдылары қалыптастырылады.  Сондай-
ақ үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың сабаққа деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

ҮМ: №8 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 
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3-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМдА  
КіМдер БАр?

№ 7 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мен доп ой-
наймын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/
тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарла-
масына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.2.1 Пікірін білдіру (педагог көмегімен), 2–3 
сөйлемнен кем емес
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін сөздерді 
қолдана алады. «Сен не істейсің?» сұрағын түсінеді, 
сұраққа мұғалімнің көмегімен жауап бере алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрация арқылы бере алады. 
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуына 
жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныс тыру.
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ҰОҚ ортасы
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сурет бойынша педагог ба-
лаларды сөйлеу үлгілерімен таныстырады. 
Олар: Мен доп ойнаймын. Мен сурет сала-
мын. Берілген сөйлеу үлгілерін тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі. Бала-
лар берілген сөйлеу үлгілерін сурет бойын-
ша есте сақтайды. (Ұ) 2-тапсырма арқылы 
олар қайталанады. Балалар өздерінің не 
істейтіндерін (тапсырмадағы екі суреттің 
бірін таңдау керек) айтады, содан кейін 
сол суреттің қасындағы орынға  белгі () 
қояды. Сондай-ақ балалар жаңа сұрақ 
үлгісімен танысады, оны түсіне білуге 
жаттығады (Сен не істейсің?). 

(Ұ, Ж) 3-тапсырмада балалар берілген 
сұрақтарға жауап бере алуды үйренеді. 
Сұрақтар: Сен не саласың? Саған неше 
қарындаш керек? Қандай? 
Сұрақтарға тапсырмада берілген сурет-
тер негізінде жауап береді. Бұл тапсырма 
арқылы балалар өздерінің не салатын-
дарын айта алуды, сурет салу үшін неше 
және қандай қарындаштар керек екенін 
айта алуды үйренеді. Берілген тапсырма 
арқылы сандар мен түстер қайталанады. 
Мысалы: 
– Сен не саласың?
– Мен доп саламын. 
– Саған неше қарындаш керек?
– Маған төрт қарындаш керек. 
– Қандай?
– Жасыл, қызыл, сары, көк.
(Ұ) 4-тапсырмада балалар осыған дейін 
айтқан жауаптары бойынша сурет салады. 
Яғни ақпаратты сурет арқылы беруге тыры-
сады. Өзінің суретінің қасында неше және 
қандай қарындаштарды пайдаланғанын 
3-тапсырмадағы сияқты қарындаштар салу 
арқылы білдіреді.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар бір, екі, үш, 
төрт, қызыл, қара, қоңыр, көк, ақ сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән  
і, ү, ө, қ, ң дыбыстарын қайталайды.

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
3.7.1     

Аудио-
диск: 
3.7.5
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ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық әрі 
жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны ту-
ралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

3-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМдА  
КіМдер БАр?

№ 8 ҰоҚ

тақырыбы: ол 
не істейді?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауларын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, оларды мұғалімнің 
көмегімен дұрыс қолдана алады. Үйренушілер 
досының отбасы мүшелері не істейтінін айта алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдана алады. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/
сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе 
алады. 
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.
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ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ 
басталуына жағымды ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныс тыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 минут)  

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сурет бойынша ба-
лалар, біріншіден, отбасы мүшелері 
атауларын қайталайды, екіншіден, 
отбасы мүшелерінің не істейтінін айта 
алуды үйренеді. Педагог берілген сөйлеу 
үлгілерін тыңдатады, қайталатады, су-
рет бойынша түсіндіреді. Мұнда балалар 
ойнау, оқу, сурет салу етістіктерін III 
жақта қолдана алуға үйренеді (ойнайды, 
сурет салады, оқиды). 
(ПК,Ұ) Педагог 2-тапсырмадағы су-
реттер бойынша балалардың «Ол не 
істейді?» деген сұраққа жауап бере алуы 
үшін, ең алдымен, сол суреттерге сәйкес 
келетін жазбаны (1-тапсырманікі) 
тыңдатады, содан кейін балалар өздері 
сурет бойынша жауап беруге тырысады. 
(Ұ) 3-тапсырмада балалар берілген су-
реттер бойынша сұраққа жауап береді 
(Бұл не?). Ең алдымен суретте берілген 
заттарды атайды (кітап, доп, қарындаш, 
шахмат), бұл заттар отбасы мүшелерінің 
не істейтінімен байланысты. Яғни  
кітап – кітап оқиды, доп – доп ойнайды, 
қарындаш – сурет салады, шахмат – 
шахмат ойнайды дегенді білдіреді. 
(Ұ) 4-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдысын 
қалыптастыру мақсатында жүргізіледі.
Берілгендерді бастыру және жолдан 
шықпай сызып шығу арқылы алғашқы 
жазу дағдылары жетілдіріледі. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
3.8.1
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(Ұ) 5-тапсырмада балалар «Менің әкем», 
«Менің ағам », «Менің қарындасым» 
деген сөйлеу үлгілерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән дыбыстар-
ды қайталайды.
(Ө) Интерактивті қосымша тапсырма 
арқылы тәрбиеленушілер осы бөлім 
бойынша алған білімдерін бекіте түседі. 
Өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланады. 
Сондай-ақ АКТ-ні қолдана білу 
дағдыларын қалыптастырады.

Аудиодиск: 
3.8.5

Интер-
активті 
қосымша.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

 

4-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМды  
Не ҚорШАп тҰр?

№ 1 ҰОҚ

тақырыбы: Мы-
нау – ағаш 

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды сы-
ныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеле нушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    
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Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында лексикалық тақырып бойынша 
жаңа сөздерді қолдана алады, жаңа сөздерді дұрыс 
дыбыстай алады. Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың 
мазмұнын сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жет-
кізе алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында септік жалғауын мұғалімнің 
көмегі/үлгісі бойынша қолдана алады. Тақырыпқа 
қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі 
бойынша сөйлесе алады. 
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
 кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның баста-
луына жағымды  ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру.ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 минут)  

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмадағы сөйлеу үлгісі бойын-
ша педагог балаларды ағаш және 
жапырақ сөзімен таныстырады. 
Сыныпта жаңа сөздерді тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі, 
аталған сөздердегі қазақ тіліне тән 
дыбыстарға ерекше көңіл бөлінеді. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада аудиодан 
тыңдайды, қайталайды. (ПК,Ұ) 
3-тапсырма тыңдалым әрекетін жүзеге 
асыруға бағытталған. Балалар тап-
сырмада берілген ағаштың суретіне 
жапырақтарды салады. Ол үшін 
жазбадан (аудиодиск) сөйлемдерді 
тыңдайды, содан кейін әр ағашқа 
тиісті жапырақтың суретін салады. 

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
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Тыңдалым бойынша бірінші ағашқа  
5 жапырақ, екінші ағашқа 7 жапырақ, 
үшінші ағашқа 10 жапырақ салады. 
Балалар суретті дұрыс салу арқылы 
тыңдаған ақпаратты түсінгенін 
көрсетеді.
(Ұ) 4-тапсырмада қызыл, жасыл, сары, 
қоңыр түстер қайталанады. Балалар 
түс атауларын жапырақ сөзімен байла-
ныстыра қолдануға жаттығады. Содан 
кейін балалар тапсырмада берілген 
жапырақтарды өз қалаулары бойын-
ша бояу арқылы тағы да түстерді 
қайталайды. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар  ағаш, 
жапырақ, қызыл, қоңыр сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне 
тән дыбыстарды қайталайды.
Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №9
кесте)  қолдану арқылы өткен мате-
риал бекітіледі, балалардың өз бетін-
ше жұмыс істеу және қол қимылы 
дағдылары қалыптастырылады.  
Сондай-ақ үлестірмелі материалмен 
жұмыс істеу балалардың ҰОҚ-ға деген 
ынтасын, қызығушылықтарын артты-
ра түседі.

Аудиодиск: 
4.1.5

ҮМ: №9 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰоҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Тәрбиеленушілер 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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4-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМды  
Не ҚорШАп тҰр?

№ 2 ҰОҚ

тақырыбы: Мен 
гүл жасаймын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
даярлық тобы

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеле-
нушілер саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және 
дұрыс дыбыстау
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.5.1.2 Сөйлеу барысында көптік/тәуелдік/жіктік/
септік жалғауларын педагогтің көмегі/үлгісі 
бойынша қолдану    
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша сөйлеу барысында 
жаңа сөздерді қолдана алады, сөздерді дұрыс дыбыс-
тай алады. Мұғалімнің көмегімен өзінің гүл жасай-
тынын айта алады, түстерді атай алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады.
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның баста-
луына жағымды  ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.



70

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балалардың 
назарын суретке аударады, суреттегі 
балалардың не жасап жатқандарын 
сұрайды. Сыныптағы балалар гүл 
сөзін еске түсіреді. Содан кейін педа-
гог тәрбиеленушілерді жаңа сөйлеу 
үлгісімен таныстырады (Мен гүл 
жасаймын). Сөйлеу үлгісін тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі. 
(Ұ) 2-тапсырмада балалар берілген үлгі 
бойынша гүлді бояу арқылы түстерді 
қайталайды.  
(МК,Ұ) 3-тапсырмада балалар берілген 
сұрақтарға тірек суреттер бойынша жа-
уап береді. Балалар өздерінің гүл жа-
сайтынын және оны жасау үшін қағаз, 
қайшы, желім керек екенін айтады. 
(Ұ) 4-тапсырмада балалар 
1-тапсырмадағы балалар сияқты өз 
қолдарымен  гүл жасайды. Гүл жасау 
үшін түрлі түсті қағаз, қайшы, желім 
қажет болады. Балалар гүлді берілген 
үлгі бойынша жасайды. Гүлдің жасалу 
жолы:
1. Түрлі түсті қағаздан гүлдің 
жапырақшалары қиылады. 
2. Оларды екіге бүгіп, түбін жапсырады. 
3. Сары қағаздан гүлдің ортасын 
дөңгелек етіп қияды.
4. Гүлдің ортасына жапырақшаларды 
жапсырады.
5. Гүлдің сабағын қиып алады.
6. Бәрін ақ қағазға жапсырады.

(Ұ) 5-тапсырмада балалар гүл, ақ, қара, 
қызыл, қоңыр, көк сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән дыбыст-
арды қайталайды.

Әліппе-дәптер.
Аудиодиск:
4.2.1     

Аудиодиск: 
4.2.5

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Тәрбиеленушілер 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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4-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМды  
Не ҚорШАп тҰр?

№ 3 ҰоҚ

тақырыбы: Сен 
не саласың?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, өрнектерді 
салу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауларын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, затқа 
немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фразамен 
жауап қайтара алады. Мұғалімнің көмегімен өзінің 
қандай сурет салатынын (гүл, ағаш, жапырақ, күн) 
айта алады. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 
жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, 
өрнектерді сала алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің 
көмегі/үлгісі бойынша қолдана алады. Тақырыпқа 
қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі 
бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы
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ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ дайын-
дығын тексеру. ҰОҚ басталуына жағымды  
ықпал ететін көңіл күй қалып тастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 ми-
нут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог тәрбиеленушілердің 
назарын балалардың суретіне аударады. Су-
ретте балалар күн, гүл, ай, жұлдыз салып 
отыр. Сол арқылы педагог «Мен гүл сала-
мын» деген сөйлеу үлгісін үйретеді. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада педагог қоршаған 
ортамен байланысты белсенді сөздер 
қатарымен жұмыс жасатады. «Бұл не?» де-
ген сұраққа жауап беру арқылы балалар күн, 
гүл, ай, ағаш, жұлдыз сөздерін меңгереді. 
(Ұ) 3-тапсырмадағы суретті сипаттау 
арқылы аталған сөздер қайталанады. Ба-
лалар «Суретте не бар?» деген сұраққа екі 
сурет бойынша жауап береді. Бірінші су-
рет бойынша ағаш, жапырақ, күн сөздері, 
екінші сурет бойынша ай, жұлдыз сөздері 
қайталанады. 
(Ұ) 4-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдыларын 
қалыптастыруға бағытталған. Балалар 
тапсырмадағы сызықтарды бастыру, аяқтап 
сызу арқылы жоларалық кеңістікті сақтай 
білуге үйренеді. Балалар сызықтарды  
қарындашпен сызу арқылы сызық 
соңындағы суретке (күн, ай, жұлдыз, 
ағаш) жетеді. Сол арқылы тағы бір рет осы 
сабақтың жаңа сөздері қайталанады. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар гүл, күн, ағаш, 
жұлдыз сөздерін тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №10 кес-
те) қолдану арқылы өткен материал 
бекітіледі, балалардың өз бетінше жұмыс 
істеу және қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады. 

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
4.3.1

Аудиодиск: 
4.3.5

ҮМ: №10 
кесте.
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Сондай-ақ үлестірмелі материалмен жұмыс 
істеу балалардың сабаққа деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық әрі 
жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны ту-
ралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

 

4-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМды  
Не ҚорШАп тҰр?

№ 4 ҰОҚ

тақырыбы: 
Мынау – көбелек

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және 
дұрыс дыбыстау
0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша 
сөйлеу барысында жаңа сөздерді қолдану
0.5.1.4 Сөйлеу барысында заттың санын 
білдіретін сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсінеді, 
сөздерді дұрыс дыбыстай алады. Мұғалімнің 
көмегімен көбелек сөзін түс атауларымен 
байланыстыра қолдана алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында лексикалық тақырып 
бойынша жаңа сөздерді қолдана алады.
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
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Кейбір 
тәрбиеленушілер:

ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін 
өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады, өз 
пікірін білдіре алады.

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–30 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырма арқылы педагог 
қоршаған ортамен тығыз байланыс-
ты суретпен жұмыс жасайды. Пе-
дагог балалардың назарын қыздың 
қолындағы көбелекке аударады. Сол 
арқылы көбелек сөзімен таныстыра-
ды, аталған сөзді тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі. Көбелек 
сөзіне көбірек көңіл бөлу үшін, пе-
дагог алдын ала сыныптың әр жері-
не кішірек көлемдегі көбелектерді 
(қағаздан қиылған) жапсырып қояды. 
Көбелектер арасында міндетті түрде 
қанаты ақ, көк және қызыл түстілері 
болуы керек. Себебі олар келесі тап-
сырмада қажет болады. Балалар 
көбелек  сөзімен танысқаннан кейін 
педагог осы сыныпта көбелектер 
жасырынып қалғанын айтады. 
Балаларға сол көбелектерді тауып 
әкелу тапсырылады. Балалар барлық 
көбелекті тауып әкелгеннен кейін бәрі 
бірлесіп санайды, сондықтан жасыры-
латын көбелек саны оннан аспағаны 
жөн. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада педагог осы 
сабақта үйренетін «Көбелек» өлеңіне 
дайындық жұмысын жүргізеді. 
Педагог балаларды ақ қанатты 
көбелек, көк қанатты көбелек, 
қызыл қанатты көбелек тіркесте-
рімен таныс тырады, қанат сөзін 
түсіндіреді. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио диск:
4.4.1
4.4.2
4.4.3     
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Алғашқы тапсырмада жинаған 
көбелектердің ішінен қанаты ақ, 
қызыл, көк түстілерін теріп алуды 
тапсырады. Сол көбелектер арқылы 
қанат сөзі жаттықтырылады. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар 
Ж. Смақовтың «Көбелек» өлеңін 
үйренеді. Сыныпта өлеңді тыңдау, 
қайталау жұмыстары жүргізіледі. 
4-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдысын 
қалыптастыру мақсатында 
жүргізіледі. Берілгендерді бастыру 
және жолдан шықпай сызып шығу 
арқылы алғашқы жазу дағдылары 
жетілдіріледі. 

(Ұ) 5-тапсырмада балалар көбелек, ақ 
қанатты көбелек, қызыл қанатты 
көбелек, көк қанатты көбелек, бақша 
сөздерін тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән дыбыстарды 
қайталайды. 
Содан кейін балаларға осы тапсыр-
мада берілген көбелектің суретін осы 
өлеңдегі бір түске (көк немесе қызыл), 
ал гүлді өзі қалаған бір түске (осыған 
дейін үйренген) бояу тапсырылады. 
Сол арқылы түстер қайталанады.

Аудиодиск: 
4.4.5

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Тәрбиеленушілер 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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4-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМды  
Не ҚорШАп тҰр?

№ 5 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
бояймын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың 
мазмұнын сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы 
жеткізу
0.5.1.4 Сөйлеу барысында заттың санын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында лексикалық тақырып бойын-
ша жаңа сөздерді қолдана алады. Түстерді атай 
алады, мұғалімнің көмегімен суретті қандай түске 
бояйтынын айта алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады.
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін 
өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін 
білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ кезеңдері Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.
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Сабақтың ор-
тасы
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балаларды сурет 
бойынша күн, шөп, құм, су сөздерімен 
таныстырады. Балалар күн сөзін білетін-
діктен, шөп, құм, су сөздерінің мағынасы 
түсіндіріледі. ҰОҚ-да жаңа сөздерді 
тыңдату, қайталату, сурет бойынша 
айтқызу жұмыстары жүргізіледі. Әсіресе 
қазақ тіліне тән дыбыстар кездесетін 
сөздердің дыбысталуына ерекше көңіл 
бөлінеді. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада педагог 
тәрбиеленушілерді Ұ. Есдәулетовтің 
өлеңімен таныстырады. Балаларға 
суреттер бойынша өлеңнің мазмұнын 
түсіндіреді, бірнеше рет тыңдатады, 
бірнеше балаға бөліп айтқызады. Содан 
кейін осы тапсырмадағы қарындаштарды 
өлең мазмұнына сәйкес бояу тапсырыла-
ды. 
(Ұ) 3-тапсырмада балалар өзара сәйкес 
келетін суретті табады. Яғни суреттерді 
өлең мазмұнына сәйкес байланыстырады. 
(Ұ) 4-тапсырмада өлең мазмұнына сәйкес 
суретті бояу арқылы өлеңді қайталайды. 
Балалар күнді сары түске, шөпті жасыл 
түске, құмды қоңыр түске, суды көк 
түске бояйды. Сол арқылы тапсырмада 
берілген үлгі бойынша сөйлеседі:
– Күн қандай болады?
– Күн сары болады.
– Шөп қандай болады?
– Шөп жасыл болады.
– Құм қандай болады?
– Құм қоңыр болады.
– Су қандай болады?
– Су көк болады.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
4.5.1
4.5.2     

(Ұ) 5-тапсырмада балалар күн, құм, 
шөп, қоңыр, көк сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән 
дыбыстарды қайталайды.

Аудиодиск: 
4.5.5
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ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

 

4-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМды Не 
ҚорШАп тҰр?

№ 6 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мынау – қоян

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды сы-
ныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және 
дұрыс дыбыстау
0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.3.1 Сұхбаттасын ықылас қойып тыңдау және 
жағдаятына байланысты, мимиканы, ым-ишараны 
қолданып, қысқа фразалармен жауап беру  
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 
жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, 
өрнектерді салу

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, жаңа сөздерді дұрыс 
дыбыстай алады. Мұғалімнің көмегімен аңдарды 
атай алады. Сұхбаттасына қысқа фразалармен жа-
уап бере алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, өрнектерді 
сала алады. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу 
үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
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Кейбір тәрбиеле-
нушілер:

ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-
ға дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныс тыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 минут)

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
Педагог балалардың назарын 
1-тапсырмадағы суретке аударады. 
Берілген сурет бойынша қоян сөзімен 
таныстырады. Содан кейін педагог ал-
дын ала дайындалған карточкалардың 
(аңдарға байланысты) арасынан қоянды 
табуды тапсырады немесе аңдардың су-
ретін көрсетіп, соның ішінен қоянды табу-
ды тапсыруға болады. 
(МК,Ұ) 2-тапсырмада педагог балалар-
ды аң атауларымен таныстырады. Олар: 
қоян, қасқыр, аю, арыстан, піл, түлкі. 
ҰОҚ-да жаңа сөздерді тыңдату, қайталату 
жұмыстары жүргізіледі. Әсіресе қазақ 
тіліне тән дыбыстар кездесетін сөздер 
қатарына ерекше көңіл бөлінеді. 
(Ж) Содан кейін осы тапсырма бойынша 
жұптық жұмыс жүргізіледі. Балалар ал-
дын ала дайындалған карточкалар бойын-
ша бір-біріне бір аңның суретін көрсетіп, 
сұрақ қояды (Бұл не?), екінші бала жауап 
береді. Осылай диалог балалардың ара-
сында жалғаса береді.
(Ұ) 3-тапсырмада балалар аңдарды 
сұлбасымен сәйкестендіру арқылы жаңа 
сөздерді тағы бір рет қайталайды.
(Ұ) 4-тапсырма балалардың каллигра-
фиялық дағдыларын қалыптастыруға 
бағытталады.
Балалар, біріншіден, сұлбасы берілген 
аңдарды табады, сол арқылы қоян, аю 
сөздері қайталанады. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
4.6.1
4.6.2    
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Содан ке йін сұлбаны берілген үлгі бойын-
ша штрих сызықтармен сызу арқылы 
түзу және көлбеу сыза білуге дағдылары 
қалыптасады.

 

(Ұ) 5-тапсырмада балалар қоян, 
қасқыр, піл, түлкі сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән дыбыстарды 
қайталайды.

Аудио-
диск: 
4.6.5

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

 

4-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМды  
Не ҚорШАп тҰр?

№ 7 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мынау – түйе

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және 
дұрыс дыбыстау
0.2.3.1 Сұхбаттасын ықылас қойып тыңдау және 
жағдаятқа байланысты, мимиканы, ым-ишараны 
қолданып, қысқа фразалармен жауап беру  
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 
жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, 
өрнектерді салу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже Барлық тәрбиеленушілер:
Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдана алады, дұрыс дыбыстай алады. 
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Мұғалімнің көмегімен үй жануарларын атай ала-
ды. Сұхбаттасына қысқа фразалармен жауап бере 
алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан таба алады 
және сәйкестендіре алады. Тақырыпқа қатысты 
сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша 
сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін 
өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады, өз 
пікірін білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен
таныстыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 минут)

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырма арқылы педагог балалар-
ды үй жануарларының атауымен та-
ныстырады (түйе, жылқы, сиыр, қой, 
ешкі), ҰОҚ-да жаңа сөздерді тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі. 
Әсіресе қазақ тіліне тән дыбыстар кезде-
сетін сөздер қатарына ерекше көңіл 
бөлінеді. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада балалар үй жану-
арлары атауын берілген үлгі бойынша 
сандармен байланыстырып қайталайды: 
бір сиыр – екі сиыр – көп сиыр. Осы үлгі 
бойынша түйе, қой, ешкі туралы  айта-
ды.
(Ұ,Ж) 3-тапсырмада араластырыла 
берілген сурет ішінен үй жануарларын 
табуы қажет.
Әр үй жануарын тапқан кезде, педагог 
балаларға алдын ала дайындалған кар-
точканы (үй жануарларына қатысты) 
шығарып отырады. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио диск:
4.7.1
4.7.2 
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Содан кейін осы карточкалар бойынша 
балалар өзара жұптық жұмыс жүргізеді.  
Бірінші бала бір карточканы көрсетіп, 
«Бұл не?» сұрағын қояды, екінші бала 
оған жауап беруі қажет. 
(Ұ) 4-тапсырма арқылы балалардың 
каллиграфиялық дағдылары 
қалыптастырылады. Берілгендерді бас-
тыру және жолдан шықпай сызып шығу 
арқылы алғашқы жазу дағдылары жетіл-
діріледі.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар  түйе, 
жылқы, қой, ешкі, бір, екі, көп сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән 
дыбыстарды қайталайды. 
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №11 кесте)  
қолдану арқылы өткен материал
бекітіледі, балалардың өз бетінше жұмыс 
істеу және қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады.  Сондай-ақ 
үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың ҰОҚ-ға деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

Аудио-
диск: 
4.7.5

ҮМ: 
№ 11 
кес те.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

Қосымша ақпарат
Қорытындылау Төмендегі бөлікті ҰОҚ туралы өз ойыңызды 

жазуға қолданыңыз. Өз ҰОҚ-ңыз бойынша сол 
жақ бағандағы сұрақтарға жауап беріңіз.

1. ҰОҚ барысы-
на өзгертулер 
енгіздіңіз бе? 
Неге? 

2. Жүргізілген 
жұмыс  түрлері 
қаншалықты 
тиімді болды? 
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4-БӨліМ: МеНіҢ АЙНАлАМды  
Не ҚорШАп тҰр?

№ 8 ҰоҚ

тақырыбы: 
«Ұшты-ұшты»  
ойыны

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және 
дұрыс дыбыстау
0.2.3.1 Сұхбаттасын ықылас қойып тыңдау және 
Жағдаятқа байланысты, мимиканы, ым-ишараны 
қолданып, қысқа фразалармен жауап беру  
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 
жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, 
өрнектерді салу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Ойын шартын түсінеді, мұғалімнің көмегімен 
ойынға қатыса алады. Сұхбаттасына қажетті 
үлгі, мимиканы, ым-ишараны қолданып, қысқа 
фразалармен жауап бере алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, өрнектерді 
сала алады. Осыған дейін үйренген сөздерін ойын 
кезінде тиімді қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар
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ҰоҚ басы
(2–5 ми-
нут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға дайын-
дығын тексеру. ҰОҚ басталуына жағымды  
ықпал ететін көңіл күй қалыптастыру. 
ҰОҚ мақсатымен таныс тыру.

ҰоҚ 
ортасы
(6–25 ми-
нут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балалардың на-
зарын берілген суретке аударады. Су-
рет арқылы ойын шартын түсіндіреді. 
Тапсырмадағы баланың сөзін тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі. Ең 
бастысы, балаларды қарға сөзімен таныс-
тырады. Сөздің дұрыс дыбысталуына 
назар аударады. Балаларға қарға сөзінің 
қара сөзімен байланыстыра есте сақтауға 
болатынын айтуға болады. Яғни ғ дыбы-
сын айтпаса, қара сөзі шығады. Сондай-ақ 
жалпы қарғаның қара болуының өзі де 
балаларға осы сөзді жылдам есте сақтауға 
ықпал етеді. 
(ПК,Ұ) Бұл ойынды ұйымдастыру үшін 
балалар міндетті түрде ұшатын бірнеше 
атау ды білуі қажет. Сондықтан 2-тапсыр-
мада педагог балаларды бірнеше құстың 
атауымен таныстырады. Олар: қаз, 
бүркіт, торғай. Балалар жаңа сөздерді 
тыңдау, қайталау арқылы есте сақтайды. 
(Ж) Содан кейін берілген үлгі бойынша 
өзара сөйлеседі. (МК,Ұ) 3-тапсырмада ба-
лалар сөздерді ұшады, ұшпайды сөзімен 
байланыстыра қолдануға жаттығады. 
Біріншіден, балалар сөздерді суреті 
бойынша атап шығады, содан кейін оның 
ұшатынын немесе ұшпайтынын айтады. 
Мысалы: Бұл – көбелек. Көбелек ұшады. 
Бұл – кітап. Кітап ұшпайды. 
(Ұ) 4-тапсырмада суреттегілерді 
сұлбасына қарап табады. Содан кейін 
балалар «Ұшты-ұшты» ойынын ойнайды. 
Сондай-ақ ойынды сәл өзгертіп ойнатуға 
болады. Балалар тек қимылмен ғана 
белгілі бір заттың ұшатын-ұшпайты нын 
көрсетіп қана қоймай, оның ұшатын-
ұшпайтынын айта алады. Сөйтіп өз 
әрекеттерін түсіндіре алады.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
4.8.1
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Мысалы:
– Ұшты-ұшты – қарға ұшты!
– Қарға ұшады.
– Ұшты-ұшты – кітап ұшты!
– Кітап ұшпайды. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар қаз, қарға, 
жылқы, торғай, сызғыш, кітап, бүркіт, 
ешкі, піл, түйе, түлкі, көбелек сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән 
дыбыстарды қайталайды.
(Ө) Интерактивті қосымша тапсырма 
арқылы тәрбиеленушілер осы бөлім 
бойынша алған білімдерін бекіте түседі. 
Өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланады. 
Сондай-ақ АКТ-ні қолдана білу 
дағдыларын қалыптастырады.   

Аудиодиск: 
4.8.5

Интерактивті 
қосымша.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

5-БӨліМ: ЖолдАр Бізді  
ҚАЙдА БАСтАЙды?

№ 1 ҰОҚ

тақырыбы: Мен 
үйге барамын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды сы-
ныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыстау
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    
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Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша сөйлеу барысында 
жаңа сөздерді қолдана алады, сөздерді дұрыс ды-
быстай алады. Мұғалімнің көмегімен үй, мектеп 
сөздерін бару етістігімен байланыстыра қолдана 
алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе ала-
ды. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Сөйлеу 
барысында септік жалғауын мұғалімнің көмегі/
үлгісі бойынша қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 ми-
нут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ дайындығын 
тексеру. ҰОҚ-ның басталуына жағымды  
ықпал ететін көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 ми-
нут) 

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балаларды үй сөзімен 
таныстырады (балалар мектеп сөзімен 
екінші бөлімде танысқан, сондықтан ол 
қайталанады). ҰОҚ-да жаңа сөздердің 
айтылуына ерекше мән беріледі. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада педагог балалардың 
назарын суретке аударады. Балаларға 
суреттен үймен мектепті тапқызады. 
Содан кейін суреттегі балалардың сөздерін 
түсіндіреді. Сурет бойынша ағасы мектепке 
барады, ал қарындасы анасымен үйге 
барады. Сурет бойынша балалар жаңа 
сөйлеу үлгілерімен танысады. Олар: Мен 
үйге барамын. Мен мектепке барамын. Пе-
дагог тапсырмада берілген сөйлеу үлгілерін 
тыңдату, қайталату жұмыстарын жүргізеді.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
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(Ұ) Осы сөйлеу үлгілерін балалар 3-тапсыр-
маны орындау кезінде тағы да қайталайды. 
Тапсырмада берілген үйден мектепке және 
мектептен үйге апаратын ирек сызықты 
бастыру, сызу арқылы балалар жаңа 
сөйлеу үлгілерін қайталайды. Сондай-ақ 
балалардың каллиграфиялық дағдылары  
қалыптасады. 
(Ұ) 4-тапсырмада балалар суретті атай-
ды, сол арқылы үй, мектеп сөздері 
қайталанады. Содан кейін өздерінің қайда 
баратындарын айтады да, өз жауаптарына 
сәйкес суретті бояйды, сол арқылы ҰОҚ-
дағы сөйлеу үлгісі бекітіледі. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар үй сөзін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән ү 
дыбысын қайталайды.

Аудиодиск:
5.1.5

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық әрі 
жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны ту-
ралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

 

5-БӨліМ: ЖолдАр Бізді ҚАЙдА  
БАСтАЙды?

№ 2 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
тауға барамын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және 
дұрыс дыбыстау
0.2.3.1 Сұхбаттасын ықылас қойып тыңдау және 
Жағдаятқа байланысты, мимиканы, ым-ишараны 
қолданып, қысқа фразалармен жауап беру  
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
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0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 
жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, 
өрнектерді салу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында көптік, септік 
жалғауларын педагогтің көмегі/үлгісі бойынша 
қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Сұхбаттасына қажетті үлгі, мимиканы, ым-ишара-
ны қолданып, қысқа фразалармен жауап бере ала-
ды. Мұғалімнің көмегімен үй, мектеп, тау сөздерін 
бару етістігімен (III жақта) байланыстыра қолдана 
алады. Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба 
алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Жазу жо-
лын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және 
төменгі сызығын сақтап, өрнектерді сала алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға дайын-
дығын тексеру. ҰОҚ-ның басталуына 
жағымды ықпал ететін көңіл күй қалып-
тастыру. ҰОҚ мақсатымен таныс тыру.

ҰОҚ ортасы
(6–25 ми-
нут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балалардың наза-
рын суретке аударады. Балаларға сурет 
бойынша отбасы мүшелерін қайталатады. 
Содан кейін отбасының қайда бара 
жатқаны туралы түсінік береді. Осы-
дан кейін тапсырмадағы сөйлесу үлгісін 
түсіндіреді:
– Сен қайда барасың?
– Мен тауға барамын.
Берілген сөйлесу үлгісін тыңдату, 
қайталату жұмыстары жүргізіледі. Пе-
дагог өткен сабақ бойынша үй, мектеп 
сөздерін байланыстыра қайталайды.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
5.2.1
5.2.3     
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Ол үшін педагог үш суретті (үй, мектеп, 
тау) пайдаланады. Үш балаға суреттер-
ді таратады. Содан кейін әр балаға «Сен 
қайда барасың?» деген сұрақ қояды. Ба-
лалар қолындағы сурет бойынша жауап 
береді. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада педагог балаларға 
сұрақты түсіндіреді. Осыған дейін ба-
лалар бару етістігін барамын форма-
сында ғана қолданып келсе, енді пе-
дагог балаларға барамын мен барады  
арасындағы айырмашылықты жіктеу 
есімдіктері (мен, ол) арқылы түсіндіреді, 
қайталату арқылы жаттықтырады. Со-
дан кейін балалар 2-тапсырмадағы сурет 
арқылы балалардың қайда баратынын 
айта алады. Содан кейін сызықты соңына 
дейін аяқтап сызу арқылы өз жауабын 
дәлелдей алады. Балалардың жауабы:
Бала үйге барады. Бала мектепке бара-
ды. Бала тауға барады. 
(ПК, Ұ) 3-тапсырмадағы сөйлесу үлгісі 
бойынша педагог балаларға ағаштар, 
гүлдер сөзін түсіндіреді. Балалар көп 
сөзімен таныс, сондықтан ағаштар, гүл-
дер сөзін көп сөзімен түсіндіруге болады.  
Осыдан кейін аталған сөздерді таумен 
байланыстыра қолдануға жаттықтырады. 
Осы тапсырма негізінде балалар өздерінің 
тауға баратындарын, онда ағаштар, гүл-
дер бар екенін айта алуды үйренеді. Со-
дан кейін осы тапсырмада берілгендей 
айтқандарын сурет арқылы білдіреді. 
4-тапсырма балалардың каллиграфиялық 
дағдысын қалыптастыру мақсатында жүр-
гі зіледі. Берілген фигураны бастыру және 
жолдан шықпай сызып шығу ар қы  лы 
алғашқы жазу дағдылары жетілдірі леді.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №12 
кесте) қолдану арқылы өткен материал 
бекітіледі, балалардың өз бетінше жұмыс 
істеу және қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады. 

ҮМ: №12 
кесте.
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ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

 

5-БӨліМ: ЖолдАр Бізді ҚАЙдА  
БАСтАЙды?

3-САБАҚ

тақырыбы: Мен 
дүкенге барамын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.3.1 Сұхбаттасын ықылас қойып тыңдау және 
жағдаятына байланысты, мимиканы, ым-ишараны 
қолданып, қысқа фразалармен жауап беру  
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді. Мұғалімнің 
көмегімен дүкенге баратынын және дүкенде қандай 
ойыншықтар бар екенін айта алады. Тыңдалған 
мәтіндегі ақпараттың мазмұнын сурет, сызбанұсқа, 
белгілер арқылы жеткізе алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сұхбаттасына қажетті үлгі, мимиканы, ым-иша-
раны қолданып, қысқа фразалармен жауап бере 
алады. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.
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ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 ми-
нут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балаларды дүкен 
сөзімен таныстырады. Жаңа сөзді 
қайталату, сурет арқылы түсіндіру 
жұмыстары жүргізіледі. Содан кейін 
тапсырмада берілген сөйлеу үлгісімен 
таныстырады: Мен дүкенге барамын. 
Дүкенде ойыншықтар бар. Сөйлеу 
үлгісін тыңдату, қайталату, сурет бойын-
ша түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Ба-
лалар сондай-ақ қандай ойыншықтарды 
көріп тұрғандарын айта алады. 
(Ұ) 2-тапсырмада балалар сөйлесу үлгісі 
бойынша жұмыс істейді. Берілген үлгі 
бойынша өзіне ұнаған ойыншықты алуға 
жаттығады. Бұл тапсырманы ҰОҚ-да 
ойыншықтар дүкенін жасау арқылы 
өткізуге болады. Бір бала сатушының 
рөлін, ал басқа балалар сатып алушы-
лар рөлін ойнайды. Осы тапсырманы 
4-тапсырмамен байланыстыруға бо-
лады. Ол үшін дүкенге баратын жол-
да балалар, ең алдымен, педагогтің 
сұрағына жауап береді (Сен қайда 
барасың? Сен не аласың?), содан кейін 
дүкенге барып, сол ойыншықты алады.
(Ұ) 3-тапсырмадағы сұраққа жауап беру 
арқылы балалар ойыншық атауларын 
еске түсіреді. Әр балаға бір ойыншық 
беріледі (немесе суреті),  содан кейін бір 
бала оларға сұрақ қою арқылы белсенді 
лексика қайталанады. 
(МК, Ұ) 4-тапсырмада балалар өздерінің 
дүкеннен не алатындарын айтуға 
жаттығады. «Сен не аласың?» сұрағына 
жауап бере алуды үйренеді. Өздерінің 
қалауы бойынша бір ойыншықты атай 
алады, соның суретін салу арқылы есте 
сақтайды. 

Дүкеннің 
суреті бар кар-
точка. Әліппе-
дәптер
Аудиодиск:
5.3.1
5.3.2  
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(Ұ) 5-тапсырмада балалар аудиодискіден 
сөздерді тыңдайды, қайталайды. Қазақ 
тіліне тән дыбыстарды қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №13 
кесте) қолдану арқылы өткен мате-
риал бекітіледі, балалардың өз бетін-
ше жұмыс істеу және қол қимылы 
дағдылары қалыптастырылады.  Сондай-
ақ үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың сабаққа деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

Аудиодиск: 
5.3.5.

ҮМ: №13 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

5-БӨліМ: ЖолдАр Бізді  
ҚАЙдА БАСтАЙды?

№ 4 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мынау не?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.2.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 
жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, 
өрнектерді салу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын 
педагогтің көмегі/үлгісі бойынша қолдану    
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Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсінеді, 
сөйлеу барысында жаңа сөздерді қолдана алады. 
Мұғалімнің көмегімен көлік түрлерін атай алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан таба алады.
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, өрнектер-
ді сала алады. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйле-
су үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе ала-
ды.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін 
өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін 
білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ кезеңдері Жоспарланған жұмыс  ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныс тыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 минут)

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырма бойынша педагог балаларды 
көлік түрлерімен таныстырады. Балалар 
мәшине, автобус, ұшақ, пойыз сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Педагог қазақ 
тіліне тән дыбыстар кездесетін сөздер 
қатарына көбірек көңіл бөледі. 
(Ұ) 2-тапсырмада аталған сөздерді екінші 
жартысымен сәйкестендіру арқылы тағы 
бір рет қайталайды. 
(МК,Ұ) 3-тапсырмада балалар берілген 
суреттен өздері үйренген көліктерді 
табады. Сол арқылы көлік атаулары 
жаттықтырылады. Суретте екі автобус 
берілген, сондықтан оны санмен байла-
ныстырып айта алады. 
(Ұ) 4-тапсырма көлік атаула-
рын қайталауға және балалардың 
каллиграфиялық дағдыларын 
қалыптастыруға бағытталған.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
5.4.1     
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Сондай-ақ осы тапсырма арқылы балалар 
көліктердің қайда баратынын айта ала-
ды. Мысалы: Қызыл мәшине үйге барады. 
Сары мәшине мектепке барады. Көк 
мәшине тауға барады. Сол арқылы өткен 
сабақтарды еске түсіреді. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ  тіліне тән  
дыбыстарды қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: 
№14 кесте)  қолдану арқылы өткен 
материал бекітіледі, балалардың өз 
бетінше жұмыс істеу және қол қимылы 
дағдылары қалыптастырылады.  Сондай-
ақ үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың сабаққа деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

Аудиодиск: 
5.4.5.

ҮМ: №14 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

 

5-БӨліМ: ЖолдАр Бізді  
ҚАЙдА БАСтАЙды?

№ 5 ҰоҚ

тақырыбы: Сен 
мектепке немен 
барасың?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
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0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік/септік 
жалғауларын педагогтің көмегі/үлгісі бойынша 
қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, оларды сөйлеу 
барысында қолдана алады. Мұғалімнің көмегімен 
мектепке немен баратындарын айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында жіктік/септік жалғауларын 
мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдана 
алады. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу 
үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын сурет, 
сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға дайын-
дығын тексеру. ҰОҚ басталуына жағым ды  
ықпал ететін көңіл күй қалып тастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныс тыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 ми-
нут)   

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балаларға, ең алды-
мен жаяу сөзінің мағынасын түсіндіреді. Бұл 
сөзді із арқылы есте сақтауға үйретеді. Содан 
кейін осы тапсырмадағы суреттер бойынша 
сөйлеу үлгілерімен таныстырады. Онда бала-
лар өздерінің мектепке қалай (немен) бара-
тындарын айта алу үлгісін үйренеді. ҰОҚ-да 
берілген сөйлеу үлгісін тыңдату, қайталату, 
сурет бойынша жаттықтыру жұмыстары 
жүргізіледі.

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
5.5.1
5.5.3   
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(Ұ) Оны 2-тапсырмадағы суреттерді бастыру, 
бояу арқылы жаттықтыра түседі. «Мен жаяу 
барамын» дегенді іздің суретімен, ал «Мен 
автобуспен барамын» дегенді автобустың су-
ретімен есте сақтайды. 
(ПК,Ұ) Бұл жұмыс 3-тапсырмадағы су-
рет бойынша бекітіледі. Суреттегі балалар 
өздерінің мектепке немен баратындарын 
суреттері арқылы білдіреді. Бұл тапсырма-
да «Мен мәшинемен барамын» деген сөйлеу 
үлгісі қосылады. Балалар берілген сөйлеу 
үлгілерін тыңдайды, қайталайды және 
үш бала баланың қолындағы суреттерін 
тыңдаған ақпаратқа сәйкес толықтырады. 
Яғни бірінші бала мектепке мәшинемен 
баратындықтан мәшиненің суретін, екінші 
бала мектепке автобуспен баратындықтан, 
автобустың суретін, үшінші қыздың суреті-
не із салады. Осылай тыңдаған ақпаратты 
түсінгендерін білдіреді. 
(Ұ) 4-тапсырмадағы үлгі бо йынша сыныптағы 
балалар да өздерінің қайда баратындарын 
(мек тепке немесе дүкенге, үйге, тауға және не-
мен баратындарын сурет арқылы жеткізеді. 
Яғни бала мектепке мәшинемен баратын 
болса, мектептің және мәшиненің суретін са-
луы қажет. Содан кейін сол суреті бойынша 
сөйлейді. Мысалы: Мен мектепке барамын. 
Мен мәшинемен барамын.
5-тапсырма балалардың каллиграфиялық 
дағдысын қалыптастыру мақсатында 
жүргізіледі. Берілген фигураны бастыру 
және жолдан шықпай сызып шығу арқылы 
алғашқы жазу дағдылары жетілдіріледі.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық әрі 
жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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5-БӨліМ: ЖолдАр Бізді  
ҚАЙдА БАСтАЙды?

№ 6 ҰОҚ

тақырыбы: 
Саяхат

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік/септік 
жалғауларын педагогтің көмегі/үлгісі бойынша 
қолдану    

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, жаңа сөздерді сөйлеу 
барысында қолдана алады. Мұғалімнің көмегімен 
саяхатқа немен баратындарын айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады және 
сәйкестендіре алады.Тақырыпқа қатысты сөйлеу/
сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе 
алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 
минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныстыру.
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ҰоҚ 
ортасы
(6–25 
минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балалардың назарын 
суретке аударады. Суреттегі отбасының 
саяхатқа баратындарын айтады. Балалардың 
әкесінің сұрағын түсіндіреді. Содан ке-
йін сөйлесу үлгісін тәрбиеленушілерге 
тыңдатады. Сөйтіп сөйлесу үлгісінен 
балалардың жауабын түсіндіреді.  Сол 
арқылы тәрбиеленушілерге мәшинемен 
ұшақпен, пойызбен дегеннің мағынасын 
түсіндіреді.  
(МК,Ұ) 2-тапсырма арқылы педагог осы 
сөйлеу үлгілерінің толық формасымен та-
ныстырады. Сөйлеу үлгілерін тыңдату, 
қайталату, сурет бойынша жаттықтыру 
жұмыстарын жүргізеді. 
(Ұ) 3-тапсырмада балалар араластырылып 
берілген суреттен көліктерді табады және 
суретте неше пойыз бар екенін айтады. Сол 
арқылы көлік атаулары қайталанады. 
(Ұ) 4-тапсырмада балалар педагогтің 
көмегімен берілген үлгіге сүйене отырып, 
ұшақ жасайды. Сондай-ақ бұл сабақты 
«Ұшты-ұшты» ойынымен де түрлендіруге 
болады. 

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
5.6.1    

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық әрі 
жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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5-БӨліМ: ЖолдАр Бізді  
ҚАЙдА БАСтАЙды?

№ 7 ҰоҚ

тақырыбы: 
Бағдаршам

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің  аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.1.1 Сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс 
дыбыс тау
0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.5.1.4 Сөйлеу барысында заттың санын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, оларды дұрыс ды-
быстай алады. Бағдаршамның түстерін атай алады, 
мұғалімнің көмегімен бағдаршам түстерімен байла-
нысты етістіктерді қолдана алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады және 
сәйкестендіре алады.Тақырыпқа қатысты сөйлеу/
сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе 
алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, өз пікірін білдіре 
алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныс-
тыру.
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ҰоҚ ортасы
(6–25 
минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балалардың назарын 
суретке аударады. Суреттегі балалардың 
не жасап отырғандарын түсіндіреді. Сол 
арқылы балаларды бағдаршам сөзімен 
таныс тырады. Аталған сөздің дұрыс дыбыс-
талуына ерекше назар аударады. Сондай-
ақ  осы тапсырмада педагог бағдаршамның 
түстеріне (қызыл, сары, жасыл) көңіл аудар-
тады. 
(МК,Ұ) 2-тапсырмада педагог балаларға 
бағдаршамның әр түсімен  байланысты 
тоқта, дайындал, жүр сөздерін үйретеді. 
Жаңа сөздерді тыңдату, қайталату, 
түсі бойынша жаттықтыру жұмыстары 
жүргізіледі.
(Ұ) Сол арқылы 3-тапсырмада балалар 
түстерді қайталайды, балалар бағдаршамда 
бар түстерді, содан кейін бағдаршамда жоқ 
түстерді атайды. Түстерді қайталау үшін 
тапсырмада берілген дөңгелектерді сәйкес 
түске бояйды. 
(Ұ) 4-тапсырмада балалар суреттегі 
бағдаршамның жанып тұрған түсін бояйды, 
содан кейін сол бойынша тоқта, дайындал, 
жүр сөздерін қайталайды. Шығармашылық 
жұмыс: балаларға 1-тапсырмада берілген 
сурет бойынша сыныпта қағаздан бағдаршам 
жасатуға болады. Ол үшін балалар қағаз, 
желім және қайшы пайдаланады. Ең алды-
мен қағазға үш дөңгелек сызады, содан кейін 
оны қиып алады. Егер балалар ақ қағаз пай-
даланса, дөңгелектерді үш түрлі түске бо-
яйды. Содан кейін басқа қағазға бағдаршам 
түсінің ретімен жапсырады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар бағдаршам, 
тоқта, жүр, ақ, қара, қызыл, көк сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән ү, ғ, 
қ, ө дыбыстарын қайталайды.

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
5.7.1
5.7.2     

Аудио-
диск: 5.7.5

ҰОҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  нені 
білгені, қалай жұмыс істегені, не қызық әрі 
жеңіл болғаны, не қиындық туғызғаны тура-
лы ой-пікірлерін білдіре алады. 
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5-БӨліМ: ЖолдАр Бізді  
ҚАЙдА БАСтАЙды?

№ 8 ҰоҚ

тақырыбы: Аңдар 
саяхаты

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну
0.1.5.1Мазмұнын қаншалықты түсінгенін қимыл 
мен қысқа жауап (екі үш сөз, қарапайым сөйлем) 
арқылы білдіру 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік/септік 
жалғауларын педагогтің көмегі/үлгісі бойынша 
қолдану   

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, оларды сөйлеу ба-
рысында қолдана алады.  Мұғалімнің көмегімен 
аңдардың саяхатқа немен баратындарын айта ала-
ды. Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында жіктік/септік жалғауларын 
мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдана ала-
ды.Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс  
ресурстар



102

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы
(6–25 минут)   

(пК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс
1-тапсырмада педагог балалардың на-
зарын суретке аударады. Ең алдымен, 
балалар суреттегі аңдарды атайды (қоян, 
қасқыр, түлкі, аю, арыстан), содан ке-
йін педагог бұл кейіпкерлердің саяхатқа 
баратынын түсіндіреді. Сол арқылы бала-
лар көлік атауларын қайталайды. Содан 
кейін педагог балаларға кейіпкерлердің 
сөзін тыңдатады. Жазбаны тоқтатып 
тыңдату керек. Мәселен, бірінші кей-
іпкерді тыңдағаннан кейін педагог 
мұны қай кейіпкер айтқанын сұрайды. 
Балалар тыңдау арқылы кейіпкерді та-
буы керек. Бұл тапсырмада балаларға 
көліктердің суреті көмек болады, себебі 
көлігі арқылы да кейіпкерді табуға бола-
ды. Барлық кейіпкерді тапқаннан кейін, 
екінші рет тыңдайды. Бұл кезде балалар 
үзбей тыңдайды. Бірақ тыңдаған кезде 
әр кейіпкердің сөзінен кейін сол суретті 
қоршап отырады. Бұл арқылы балалар 
тыңдаған ақпаратты түсінгендерін біл-
діреді. 
(Ұ) 2-тапсырмада балалар әр 
кейіпкердің көлігін табады. Содан кейін 
әрқайсысының жолын қарындашпен 
бояйды. Бұл арқылы аң, көлік атаулары 
және түстер қайталанады. 
(МК,Ұ) 3-тапсырмада балалар ирек 
сызықтарды бастырады, аяқтайды. 
(Ұ) 4-тапсырмада балалар түлкі, қасқыр, 
қоян, мәшине, ұшақ сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән ү, ә, ұ, қ, 
дыбыстарын қайталайды.

Әліппе-
дәптер.
Аудиодиск:
5.8.1 

Аудиодиск: 
5.8.4
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(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №15 
кес те) қолдану арқылы өткен 
материал бекітіледі, балалардың өз 
бетінше жұмыс  істеу және қол қимылы 
дағдылары қалыптастырылады. Сондай-
ақ үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың сабаққа деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі. 
(Ө) Интерактивті қосымша тапсырма 
арқылы тәрбиеленушілер осы бөлім 
бойынша алған білімдерін бекіте түседі. 
Өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланады. 
Сондай-ақ АКТ-ні қолдана білу 
дағдыларын қалыптастырады.

ҮМ: №15 
кесте.  

Интерактив-
ті қосымша.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орна-
тады. Тәрбиеленушілер ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

6-БӨліМ: САлт-дӘСтҮрді БілУ  
Не ҮШіН КереК?

№ 1 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
ертегі оқимын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеле-
нушілер саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
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0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, сөздерді дұрыс дыбыс-
тай алады.
Берілген ертегі атауларын атай алады, ертегіні сурет 
арқылы атай алады.«Мен ертегі оқимын», «Мен ерте-
гі тыңдаймын» сөйлемдерін орынды қолдана алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара, сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтара алады. Тақырып 
бойынша белсенді лексиканы еркін қолдана алады, 
ертегілерді ажырата алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Өзі білетін ертегінің қысқаша мазмұнын өз 
сөздерімен айта алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 
минут)

 (ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 
минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педа-
гог балаларға ертегі сөзінің мағынасын 
түсіндіреді, себебі осы сабақта балалар 
бірнеше ертегінің атауын үйренеді әрі 
осы бөлімнің соңында олар қандай ертегі 
білетіндерін айта алады. Содан кейін педа-
гог балалардың назарын оқулықтағы 1-тап-
сырмада берілген суретке аударады. Сурет 
бойынша «Мен ертегі оқимын», «Мен ертегі 
тыңдаймын» сөйлемдерімен таныстырады. 
Балалар берілген үлгі бойынша сөйлемдерді 
қайталайды. Балалар сабақта сурет бойынша  
ертегіні атай алуды ғана үйренеді.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
6.1.1
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(ПК,Ұ) Осы сабақтағы 2-тапсырмада бала-
лар педагогтің сұрағын тыңдап, жауап беріп 
жаттығады. Педагог «Сен не істейсің?» 
сұрағы бойынша  суреттермен жұмыс істейді. 
Бірінші сурет бойынша балалар «Мен ертегі 
оқимын», ал екінші сурет бойынша «Мен 
ертегі тыңдаймын» деген сөйлеу үлгілерін 
үйренеді. Содан кейін балалар арасында сұрақ 
бойынша жұмыс жүргізіледі. Ол үшін бала-
лар топқа бөлінеді. Сұрақ қоятын бала ортада 
тұрады, басқа балалар оны қоршап дөңгеленіп 
тұрады. Ортада тұрған бала қарсысында 
тұрған балаға «Сен не істейсің?» деп сұрақ 
қояды. Тәрбиеленуші екі жауаптың біреуін 
айтады. Мысалы: Сен не істейсің? Мен ертегі 
оқимын. Мен ертегі тыңдаймын. Сөйтіп ойын 
жалғаса береді. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырма бойынша педагог бала-
ларды сурет арқылы ертегі атауларымен  
таныстырады. Ертегі атаулары: «Қасқыр 
мен түлкі», «Бауырсақ», «Піл, керік, қоян». 
Балалар берілген ертегі атауларын тыңдайды, 
қайталайды, сурет бойынша атайды. 
Балалар педагогтің «Бұл қандай ертегі?» 
сұрағына суреттер бойынша жауап береді. 
(ПК, Т) 4-тапсырмада «Қасқыр мен түлкі» 
ертегісі бойынша суретті бояуға тапсырма 
берілген. Балалар сурет бойынша ертегінің 
атауын тағы бір қайталайды, графикалық 
нормаларды сақтауға, түс таңдауға 
машықтанады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар қасқыр, қоян, 
бауырсақ, түлкі, керік, піл, ертегі, оқимын, 
тыңдаймын сөздерін тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән ү, қ, і, ң дыбыстарын 
қайталайды.

Аудиодиск: 
6.1.5

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында пе-
дагог балалармен кері байланыс орнатады. 
Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы ой-пікірлерін 
білдіре алады. 
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6-БӨліМ: САлт-дӘСтҮрді БілУ  
Не ҮШіН КереК?

№ 2 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
ертегі білемін

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарла-
масына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фра-
замен жауап қайтару
0.1.5.1 Көргенді қаншалықты түсінгенін қимыл мен 
қысқа жауап (екі, үш сөз, қарапайым сөйлем) арқылы 
білдіру
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу бары-
сында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, сөйлеу барысында жаңа 
сөздерді қолдана алады. Қандай да бір ертегі білетінін 
айта алады, «Піл, керік, қоян» ертегісінің 
кейіпкерлерін атай алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын сурет, 
сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады. Тірек 
суреттер арқылы ертегі туралы сұрақ қойып, 
жауап бере алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Өздері білетін басқа да ертегілерді атай алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар



107

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК, Ұ) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 
минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Бұл 
ҰОҚ-да педагог балаларға«Мен ертегі біле-
мін. Қандай ертегі?» деген сұрақ үлгілерін 
үйретеді. Ең алдымен педагог балалардың 
назарын 1-тапсырмадағы сөйлесу үлгісіне ау-
дарады. Осы сөйлесу үлгісі арқылы балалар 
«Мен ертегі білемін» деген сөйлем үлгісімен 
танысады. Балалардың сұрағына (Қандай 
ертегі?) сыныптағы балалар ертегі кітабының 
суреті бойынша өздері жауап беруі керек. 
Мұнда балалар сурет бойынша ертегіні 
атайды («Піл, керік, қоян»). Яғни «Қандай 
ертегі?» деген сұраққа ертегінің атын атай 
алу жеткілікті. (ПК,Ұ) 2-тапсырмада балалар 
«Бұл қандай ертегі?» деген сұраққа сурет 
бойынша жауап бере алуды жаттығады. 
(Ұ) 3-тапсырмада балалар сурет бойынша 
ертегідегі бір көріністі рөлге бөліп ойнайды. 
Бұл ертегі «Айна» ертегісінің желісі бойын-
ша бейімделіп ұсынылады. Сондықтан педа-
гог балаларға ертегінің толық мазмұнын ай-
тып бере алады. Бірақ ҰОҚ-да тек бір көрініс 
бойынша ғана жұмыс істейді.  (ПК, Ж) 4-тап-
сырмада ертегінің кейіпкерлерін бастырып 
бояу арқылы балалар ертегі кейіпкерлерін 
тағы бір қайталайды, бастыру арқылы қол 
моторикасын дамытып, графикалық норма-
ларды сақтауға, түс таңдауға машықтанады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар әже, ертегі, 
білемін, піл, керік, қоян, қандай? сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән ә, і, 
қ, дыбыстарын қайталайды. 

Әліппе-
дәптер.
Аудио-
диск:
6.2.1; 
6.2.3

Аудио-
диск: 6.2.5

(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ:№16 кесте) 
қолдану арқылы өткен материал бекітіледі, 
балалардың өз бетінше жұмыс істеу және
қол қимылы дағдылары қалыптастырылады.

ҮМ: №16 
кесте.



108

Сондай-ақ үлестірмелі материалмен жұмыс 
істеу балалардың ҰОҚ-ға деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында пе-
дагог балалармен кері байланыс орнатады. 
Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы ой-пікірлерін 
білдіре алады. 

6-БӨліМ: САлт-дӘСтҮрді БілУ Не 
ҮШіН КереК?

№ 3 ҰоҚ

тақырыбы: 
Жұмбақ

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсінеді, сөздерді дұрыс ды-
быстай алады. Жұмбақ сөзін және жұмбақтың 
мазмұнын түсінеді, сөздерді дұрыс дыбыстайды, 
тақырыпқа қатысты сөздер қатарын атай алады.
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тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырып бойынша белсенді лексиканы қолдана 
алады, тақырып бойынша өзара тілдесе алады.
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады және 
сәйкестендіре алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Өздері білетін жұмбақты жасыра алады. 

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

 (ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 
минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педа-
гог балаларға жұмбақ сөзінің мағынасын 
түсіндіреді. Балалар «Мен ертегі білемін», 
«Мен жұмбақ білемін» деп айта алуға 
жаттығады. Балалар сурет және тыңдалым 
бойынша жұмыс істейді. (ПК,Ұ) 2-тапсыр-
ма бойынша педагог балаларға «Қандай 
қарындаш?» деген сұраққа жауап бергі-
зу арқылы негізгі түстерді еске түсіреді, 
суретте берілген қарындаштарды атай 
алуды жаттықтырады (қызыл қарындаш, 
көк қарындаш, қара қарындаш, сары 
қарындаш). Осы тапсырма бойынша 
балалармен топтық, жұптық жұмыс 
жүргізуге болады: балалар бір-бірінен 
қарындаштардың түсін сұрай алады. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар жұмбақты 
тыңдайды, қайталайды, сондай-ақ сурет 
арқылы балаларға жұмбақтың мазмұны 
түсіндіріледі. Педагог балалармен үй, бала, 
көп, бар сөздерін еске түсіріп, тағы бір 
қайталайды. Қажет болса, кейбір сөздерді 
аударма арқылы жеткізеді. Жұмбақ:
Бір үйде көп бала:
Біреуі – көк бала,
Біреуі – қызыл бала,
Біреуі – қара бала,
Біреуі – сары бала.

Әліппе-
дәптер.

Аудио-
диск:
6.3.1; 6.3.3
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(ПК, Ж) 4-тапсырмада балалар бастырып 
бояу арқылы«Қандай қарындаш?» деген 
сұраққа жауап бере алуға жаттығады және 
негізгі жеті түсті тағы бір қайталайды. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар ертегі, жұмбақ,  
білемін, қандай? қарындаш, қызыл, көк, 
қара сөздерін тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән і, ұ, қ, ө дыбыстарын 
қайталайды.

Аудио-
диск: 6.3.5

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны туралы ой-
пікірлерін білдіре алады. 

6-БӨліМ: САлт-дӘСтҮрді БілУ  
Не ҮШіН КереК?

№ 4 ҰоҚ

тақырыбы: 
Асық

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.1.5.1 Көргенді қаншалықты түсінгенін қимыл 
мен қысқа жауап (екі, үш сөз, қарапайым сөйлем) 
арқылы білдіру
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану
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Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырып бойынша сөйлеу барысында 
жаңа сөздерді қолдана алады. Асық туралы түсінік 
алады, өзінде неше асық бар екенін айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады және 
сәйкестендіре алады. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/
сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе 
алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Асық туралы қосымша ақпаратпен бөлісе алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал 
ететін көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педа-
гог балаларға асық сөзінің мағынасын 
түсіндіреді. Қазақ тұрмысында асықтың 
алатын орны, сондай-ақ асық ойыны тура-
лы ақпарат беруге болады.  Педагог 1-тап-
сырма бойынша балаларды диалогпен та-
ныстырады, тыңдатады, қайталатады. Ба-
лалар алдын ала берілген тапсырма бойын-
ша асық әкеледі немесе педагог өзі дайын-
дап қояды. Балалар асықты қолымен ұстап 
көрулері керек. (ПК,Ұ) 2-тапсырмадағы 
суреттер бойынша балалар сандарды 
қайталайды, суретте неше асық бар екенін 
санап айтады. Сандарды тыңдау, қайталау 
жұмыстары жүргізіледі. (ПК,Ұ) 3-тапсыр-
мада балалар тыңдау, қайталау арқылы 
сөйлесу үлгісі бойынша  жаттығады. Яғни 
балалар берілген сөйлесу үлгісі бойынша өз 
қалауымен шағын сөйлеу жағдаяттарына 
қатыса алуы керек. Мысалы: 
– Сенде неше асық бар?
– Менде жеті асық бар. 
– Маған екі асық берші.
– Міне, ал.
– Рақмет!

Әліппе-
дәптер.
Асықтар. 
Аудио-
диск:
6.4.1; 6.4.3



112

(ПК,Ж) 4-тапсырмада балалар бастырып 
бояу арқылы қол моторикасын дамытып, 
графикалық нормаларды сақтауға, түс 
таңдауға машықтанады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар асық, бір, екі, 
үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 
рақмет сөздерін тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән і, ү, қ, ғ дыбыстарын 
қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлес тірмелі материалды (ҮМ: №17 кес-
те) қолдану арқылы өткен материал 
бекітіледі, балалардың өз бетінше жұмыс 
істеу және қол қимылы дағдылары қалып-
тастырылады.  
Сондай-ақ үлестірмелі материалмен 
жұмыс істеу балалардың сабаққа деген 
ынтасын, қызығу  шылықтарын арттыра 
түседі.

Аудио-
диск: 6.4.5

ҮМ: №17 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны туралы 
ой-пікірлерін білдіре алады. 

6-БӨліМ: САлт-дӘСтҮрді БілУ Не  
ҮШіН КереК?

№ 5 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
асық ойнаймын

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
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0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын
білдіретін сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара, сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтара алады. Педагогтің 
көмегімен өзінің не ойнайтынын айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады. 
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын сурет, 
сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 
минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педагог 
балаларды 1-тапсырма бойынша жағдаятқа 
сәйкес сұраққа жауап беру дағдыларын 
жетілдіреді. Балалар сурет бойынша Сен не 
істейсің? Мен асық ойнаймын диалогін
айтып үйренеді. Сондай-ақ педагог 
балаларға тыңдату арқылы сөйлеу 
дағдыларын қалыптастырады. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада Сен не ойнайсың? 
сұрағына жауап беру арқылы балалар бұрын 
өткен сөздерін еске түсіреді, ойнайтын ойы-
нын айта алуға жаттығады. Мысалы: Мен 
шахмат ойнаймын. Мен доп ойнаймын. 
Мен асық ойнаймын. Сонымен бірге балалар 
басқа да білетін ойындарын айтуы мүмкін.

Әліппе-
дәптер.

Аудио-
диск:
6.5.1; 
6.5.3
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(Ж) 3-тапсырмада балалар суретке қарап 
тыңдау арқылы «Бұл – менің досым. Ол асық 
ойнайды» деген сөйлеу үлгілері бойынша 
жұмыс істейді. Осы тапсырмада жұппен 
жұмыс ұйымдастыруға болады. Олар бір-
біріне «Бұл кім? Ол не істейді?» деген 
сұрақты қояды. Балалар өз қалауы бойынша 
жауап береді. 
(ПК,Ұ) 4-тапсырмада балалар сұрақты 
түсінгендерін  сурет салу арқылы көрсетеді. 
Балалар тапсырмада берілген орынға өзінің 
және досының не істейтінін сурет арқылы 
көрсетеді. Мысалы, бала асық ойнайтын бол-
са, асықтың суретін салу жеткілікті. 
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №18 кес те) 
қолдану арқылы өткен материал бекітіледі, 
балалардың өз бетінше жұмыс істеу және 
қол қимылы дағдылары қалыптастырылады. 
Сондай-ақ үлестірмелі материалмен жұмыс 
істеу балалардың ҰОҚ-ға деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

ҮМ: №18 
кесте.

ҰоҚ соңы
26–30 
минут

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында пе-
дагог балалармен кері байланыс орнатады. 
Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы ой-пікірлерін 
білдіре алады. 

6-БӨліМ: САлт-дӘСтҮрді БілУ  
Не ҮШіН КереК?

№ 6 ҰоҚ

тақырыбы: Киіз үй Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды сыныбы/
тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеле-
нушілер саны:
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оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша 
жиі қайталанатын сөздердің мағынасын 
түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара 
(мысалы, затқа немесе суретке нұсқау), 
сөздер және қысқа фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша 
сөйлеу барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  
табу және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың 
мазмұнын сурет, сызбанұсқа, белгілер 
арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын 
білдіретін сөздерді қолдану
0.5.1.4 Сөйлеу барысында заттың санын
білдіретін сөздерді қолдану 

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіне 
алады. Киіз үй туралы тақпақты жатқа айта 
алады және белсенді лексиканы қолдана  
алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырып бойынша белсенді лексиканы 
қолданып, шағын диалог құра алады. Сөйлеу 
барысында заттың сынын (заттың түсін, 
пішінін, көлемін) білдіретін сөздерді қолдана 
алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін 
өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал 
ететін көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.
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ҰоҚ ортасы 
(6–25 
минут)

(ПК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс.  Педа-
гог 1-тапсырмада берілген сурет бойынша 
балалардан не көріп тұрғандарын сұрайды 
(Бұл не?), содан кейін киіз үй сөзінің 
мағынасын түсіндіреді. Сабақта жаңа 
сөзді тыңдату, қайталату жұмыстары 
жүргізіледі.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
6.6.1; 6.6.3
Түрлі түсті 
қарын -
даштар.

 (Ж) 2-тапсырмада балалар Киіз үй 
қандай? сұрағына сурет арқылы жауап 
беруге үйренеді. Осы тапсырмада бала-
лармен жұптық жұмыс ұйымдастыруға 
болады. Балалар бір-біріне педагогтің ал-
дын ала дайындаған және таратып берген 
суреттері бойынша сұрақ қоюға, жауап 
беруге жаттығады. Ол үшін педагог үлкен 
және кішкентай киіз үйдің суреттерін 
дайындайды. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар киіз үй 
туралы өлеңнен үзіндімен танысады.
Дөп-дөңгелек біздің үй,
Дейді мұны киіз үй.
Педагог дөңгелек, дөп-дөңгелек, үй 
сөздерін жеке-жеке, топпен, хормен 
қайталатады, мағынасын түсіндіреді.
(ПК, Ұ) 4-тапсырмада балалар берілген су-
реттегі киіз үйді бастырып, бояу арқылы 
жаңа сөзді қайталайды, осы тапсырма 
бойынша киіз үйдің құрылымы туралы 
алғашқы түсінік алады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар үй, киіз үй, 
үлкен, кішкентай, дөңгелек сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән  
і, ү, ң, ө дыбыстарын қайталайды.

Аудиодиск: 
6.6.5

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны туралы 
ой-пікірлерін білдіре алады. 
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6-БӨліМ: САлт-дӘСтҮрді БілУ  
Не ҮШіН КереК?

№ 7 ҰоҚ

тақырыбы: домбыра Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мы-
салы, затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша 
сөйлеу барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың 
мазмұнын сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы 
жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын біл-
діретін сөздерді қолдану
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу бары-
сында жаңа сөздерді қолдана алады. Домбыра 
сөзін біледі, өзінің домбыра тартатынын айта 
алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдана алады. Тақырыпқа қатысты 
сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойын-
ша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін 
өмірлік жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы
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ҰоҚ кезеңдері
Жоспарланған жұмыс 

ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал 
ететін көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
1-тапсырма бойынша педагог балаларды 
домбыра сөзімен таныстырады. Педагог 
домбыра сөзін түсіндіру кезінде ұлттық 
аспаптар туралы алғашқы ақпарат бе-
реді. Балалар жаңа сөйлеу үлгілерімен 
танысады, тыңдайды, қайталайды. Олар: 
Мынау – домбыра. Мен домбыра тарта-
мын. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада балалар досының 
домбыра тартатынын айта алуға 
үйренеді. (ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар 
домбыра сөзімен байланысты сөйлесу 
үлгісімен танысады. Мысалы: 
– Мынау –  домбыра. Мен домбыра тар-
тамын.
– Маған домбыра берші.
– Міне, ал.
ҰОҚ-да сөйлесу үлгісін тыңдау, қайталау 
жұмыстары жүргізіледі. Содан кейін ба-
лалар өзара осы үлгі бойынша сөйлеседі. 
Сөйлесу барысында домбыраны қолдану 
тиімді болады. (ПК,Ұ) 4-тапсырмада ба-
лалар бастыру, сызу арқылы қол мотори-
касын дамытып, графикалық нормалар-
ды сақтауға, әдемі сызуға машықтанады. 
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №19 ке-
сте)  қолдану арқылы өткен материал 
бекітіледі, балалардың өз бетінше жұмыс 
істеу және қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады.  Сондай-ақ 
үлестірмелі материалмен жұмыс істеу 
балалардың сабаққа деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
6.7.1; 
6.7.2; 6.7.3

ҮМ: №19 
кесте. 
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ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс 
орнатады. Балалар ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

6-БӨліМ: САлт-дӘСтҮрді БілУ  
Не ҮШіН КереК?

№ 8 ҰоҚ

тақырыбы: 
Нау рыз құтты 
болсын!

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.3  Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже Барлық тәрбиеленушілер:
Наурыз мейрамы туралы алғашқы түсінік алады. 
Педагогтің көмегімен мерекемен құттықтай алады.
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады 
және сәйкестендіре алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін
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түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын сурет, 
сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал 
ететін көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру. 

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)

(ПК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
1-тапсырма бойынша педагог балаларға 
Наурыз мейрамы туралы түсінік бе-
реді, Нау рыз мейрамында айтылатын 
құттықтау сөздерді үйретеді. (ПК,Ұ) 
2-тапсырмада балалар Наурыз мей-
рамында ұсынылатын тағамдар атау-
ларымен танысады, сурет арқылы 
есте сақтау, қайталау жұмыстары 
жүргізіледі. Мысалы: бауырсақ, құрт, 
ет, наурызкөже, қымыз, кәмпит 
сөздерін үйренеді. (ПК, Ұ) 3-тапсырмада 
педагог балаларға Сен не жейсің? Сен не 
ішесің? деген сұрақтарды қояды, бала-
лар оларға өз қалауы бойынша 
суретке қарап, жауап бере алады. 
(ПК,Ұ) 4-тапсырмада балалар берілген 
сызық пен дөңгелектерді бастыру, сызу 
арқылы қол моторикасын дамытып, 
графикалық нормаларды сақтауға, әдемі 
сызуға, бояуға машықтанады.  
(Ұ) 5-тапсырмада балалар наурызкөже, 
кәмпит, бауырсақ, құрт, қымыз сөздері 
мен Наурыз құтты болсын! сөйлемін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне 
тән ң, қ, ө дыбыстарын қайталайды.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
6.8.1; 6.8.2

Аудиодиск: 
6.8.5
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(Ө) Интерактивті қосымша тапсырма 
арқылы тәрбиеленушілер осы бөлім 
бойынша алған білімдерін бекіте түседі. 
Өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланады. 
Сондай-ақ АКТ-ні қолдана білу 
дағдыларын қалыптастырады.

Интер-
активті 
қосымша.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс 
орнатады. Балалар ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

7-БӨліМ: МеН ҮШіН Не дӘМді ЖӘНе  
пАЙдАлы?

№ 1 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мынау – сүт

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мы-
салы, затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың 
мазмұнын сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы 
жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын біл-
діретін сөздерді қолдану
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Күтілетін нәтиже Барлық тәрбиеленушілер:
Педагогтің көмегімен азық-түлік атауларын атай 
алады, өзінің дүкенге баратынын және не алаты-
нын айта алады. Қарапайым сұрақтарға ым-иша-
ра, сөздер және қысқа фразамен жауап қайтара 
алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырып бойынша белсенді лексиканы қолдана 
алады, тақырып көлемінде өзара тілдесе алады.
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Басқа да азық-түлік атауларын атай алады, 
ҰОҚ-да үйренген құрылымдарды өмірлік 
жағдаяттарда еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

 (ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ-ның 
басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
Педагог балалардың назарын әліппе-
дәптердегі 1-тапсырмада берілген су-
сын атауларына аударады: су, айран, 
сүт, шырын. Тапсырмада берілген 
сусын атауларын тыңдау, қайталау 
жұмыстары жүргізіледі. (ПК,Ұ) 
2-тапсырмада балалар Мынау не? де-
ген сұраққа жауап беру арқылы сусын 
атауларын тағы бір рет қайталайды.
Алдын ала дайындалған карточкалар 
бойынша  балалар арасында жұптық  
жұмыс ұйымдастыруға болады.
(ПК, Ж) 3-тапсырмада балалардың 
зейіні, тыңдағанын түсініп, таңдай 
алу дағдылары тексеріледі. Балалар 
берілген суреттерді мұқият қарайды, 
аудиодискіні тыңдайды және естіген 
сөзге сәйкес келетін суретті тауып 
белгілейді.

Әліппе-дәптер.

Аудиодиск:
7.1.1; 7.1.3
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Дұрыс жауаптары:  
Мынау – айран. Мынау – шы-
рын. (Ұ) 4-тапсырма балалардың 
каллиграфиялық дағдыларын 
қалыптастыруға бағытталған. 
Мұнда жол жиегінен шықпай сызу 
мақсат етіледі. Сондай-ақ балалар 
сызу арқылы соңында қандай да бір 
сусынға жету керек, сөйтіп сусын 
атауларын тағы бір қайталап 
шығады. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар сүт сөзін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне 
тән ү дыбыстарын қайталайды.

Аудиодиск: 
7.1.5

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Балалар ҰОҚ 
барысында нені білгені, қалай жұмыс 
істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы ой-
пікірлерін білдіре алады. 

7-БӨліМ: МеН ҮШіН Не дӘМді 
ЖӘНе пАЙдАлы?

№ 2 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
сүт ішемін

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
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0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Педагогтің көмегімен сусын түрлерін және қандай 
сусын ішетінін айта алады, сұрақтарға жауап бере 
алады. Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба ала-
ды және сәйкестендіре алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Сөйлеу 
барысында заттың қимылын білдіретін сөздерді 
қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал 
ететін көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
6–25минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педагог 
балалардың назарын әліппе-дәптердегі 
1-тапсырмада берілген суретке аударады. 
Балаларға сөйлеу үлгісіндегі сөйлемінің 
мағынасы және қолданысы түсіндіріледі 
(Мен сүт ішемін). (ПК,Ұ) 2-тапсырма 
бойынша педагог балаларға Сен не ішесің? 
сұрағының мағынасын түсіндіреді. Балалар 
берілген суреттер бойынша Сен не ішесің? 
сұрағына жауап береді (Мен шырын ішемін. 
Мен сүт ішемін. Мен айран ішемін. Мен су 
ішемін.). (ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалардың 
зейіні, тыңдағанын түсініп, таңдай алу 
дағдылары тексеріледі. 

Әліппе-
дәптер.

Аудио-
диск:
7.2.1; 
7.2.3; 
7.2.4
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Балалар берілген суреттерді мұқият 
қарайды, аудиодискіні тыңдайды және 
тыңдаған сөйлемге сәйкес келетін суретті 
тауып белгілейді. Дұрыс жауаптары:  
Мен сүт ішемін. Мен шырын ішемін.  
(Ж) 4-тапсырмада топтық және жұптық 
жұмыс орындалады. Бұл тапсырма бойын-
ша балалар аудиодискіні тыңдайды, 
қайталайды, содан кейін жұптық жұмыс 
жүргізіледі. Мысалы:
– Сен не ішесің?
– Мен сүт ішемін.
– Міне, ал.
– Рақмет!
Содан кейін келесі жұп шығады. Берілген 
тапсырма арқылы балалар осы ҰОҚ-дағы 
белсенді лексиканы бекіте түседі. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар сүт, ішемін, 
ішпеймін, рақмет  сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ  тіліне тән дыбыстарды 
қайталайды.

Аудио-
диск: 7.2.5

(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №20 кесте)  
қолдану арқылы өткен материал бекітіледі, 
балалардың өз бетінше жұмыс істеу және
қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады. Сондай-ақ үлестірмелі 
материалмен жұмыс істеу балалардың 
ҰОҚ-ға деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

ҮМ: №20 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Балалар ҰОҚ барысында нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны туралы 
ой-пікірлерін білдіре алады. 
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7-БӨліМ: МеН ҮШіН Не дӘМді ЖӘНе 
пАЙдАлы?

№ 3 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мынау – алма

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар
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ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды  
ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ
ортасы 
(6–25 минут)

(ПК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
Педагог балалардың назарын 
оқулықтағы 1-тапсырмада берілген 
сөйлеу үлгісіне аударады. Ең алды-
мен, жаңа сөздер қатарымен  таныс-
тырады. Олар: алма, алмұрт, жүзім. 
Содан кейін үлгіде берілген сөйлеу 
үлгілері түсіндіріледі (Мынау – алма. 
Мынау – алмұрт. Мынау – жүзім). 
Балалар осындай құрылыммен 
бұрыннан таныс, сондықтан бірден 
алма сөзін басқа сөздермен алмасты-
ра қолданылып жатқанын түсінеді.
(ПК,Ұ) 2-тапсырма бойынша бала-
лар сұрақты түсінуге және суреттің 
көмегімен сұраққа жауап беруге 
машықтанады. Мысалы, Мынау – 
алма.  Мынау  – алмұрт. Неше алма? 
Неше алмұрт?
(ПК, Ж) 3-тапсырмада балалар ойын 
ойнайды. Суреттегідей әрекеттер істе-
уі керек, сондықтан педагог алдын ала 
тәрелке және алмалар әкеліп қояды. 
Бір баланың көзін байлайды, оған 
алмасы бар тәрелкені ұстатып, неше 
алма екенін айтқызады. Бұл ойын 
тәрбиеленушілерге өте қызық бола-
ды, өйткені ойында баланың басқа 
да сезім мүшелері белсенді түрде 
қолданылады. 
(Ж) Балалар 4-тапсырмадағы сурет-
терді бастырып бояу арқылы, норма-
ларды сақтай отырып таза сызуға, 
бояуға, түс таңдауға дағдыланады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар жүзім, 
алмұрт, бір, екі, үш, төрт, жеті, 
сегіз, тоғыз сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ  тіліне тән дыбы-
старды қайталайды.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
7.3.1; 7.3.2

Аудиодиск: 
7.3.5
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(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №21 
кесте)  қолдану арқылы өткен мате-
риал бекітіледі, балалардың өз бетін-
ше жұмыс істеу және қол қимылы 
дағдылары қалыптастырылады.  
Сондай-ақ үлестірмелі материалмен 
жұмыс істеу балалардың ҰОҚ-ға деген 
ынтасын, қызығушылықтарын артты-
ра түседі.

ҮМ: №21 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Балалар ҰОҚ 
барысында  нені білгені, қалай жұмыс 
істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы ой-
пікірлерін білдіре алады. 

7-БӨліМ: МеН ҮШіН Не дӘМді ЖӘНе 
пАЙдАлы?

№ 4 ҰоҚ

тақырыбы: 
Менде алма бар 

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мы-
салы, затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың 
мазмұнын сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы 
жеткізу
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0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу бары-
сында жаңа сөздерді қолдана алады. Жемістерді 
атай алады, педагогтің көмегімен өзінде қандай 
жеміс бар екенін айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын сурет, 
сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген құрылымдық үлгілерді өмірлік 
жағдаяттарда еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын 
тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал 
ететін көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педагог 
балалардың  назарын 1-тапсырмадағы 
суретке аударады. Сурет бойынша сөйлеу 
үлгілерімен жұмыс жүргізіледі. Олар: 
Менде алма бар. Менде алмұрт бар. Мен-
де жүзім бар. (ПК,Ұ) 2-тапсырмада бала-
лар сурет арқылы Сенде не бар? сұрағына 
жауап бере алуға жаттығады. 3-тапсырма 
арқылы балалар берілген сурет бойынша 
Неше алма?  Неше алмұрт? сұрақтарына 
жауап береді. (ПК, Ұ) 4-тапсырмада 
берілген диалогті тыңдату, қайталату 
арқылы балалардың сөйлесе алу 
дағдылары жетілдіріледі. Сөйлесу үлгісі:
– Сенде не бар?
– Менде алма бар.
– Сенде неше алма бар?

Әліппе-
дәптер.

Аудио-
диск:
7.4.1; 7.4.4
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– Менде үш  алма бар.
– Қандай?
– Бір қызыл алма, екі сары алма.
Тыңдау, қайталау жұмыстарынан кейін 
балалар жұппен жұмыс істеуге көшеді.
Сондай-ақ осы тапсырмада балалар есті-
геніне сәйкес алмаларды бояйды. Бұл өз 
кезегінде балалардың әдемі сызу, бояу 
дағдыларын жетілдіре түседі.

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны туралы 
ой-пікірлерін білдіре алады. 

7-БӨліМ: МеН ҮШіН Не дӘМді ЖӘНе  
пАЙдАлы?

№ 5 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
алма жеймін

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мы-
салы, затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың 
мазмұнын сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы 
жеткізу
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану
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Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіне алады. 
Жеміс түрлерін атай алады, педагогтің көмегімен 
өзінің қандай жеміс жейтінін айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырып бойынша белсенді лексиканы қолдана 
алады, сыныптағы балаларға тақырып бойын-
ша сұрақ қоя алады. Сөйлеу барысында заттың 
қимылын білдіретін сөздерді қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Жеміс атауларын толықтыра алады, 
ҰОҚ-да үйренген құрылымдық үлгілерді өмірлік 
жағдаяттарда еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын тек-
серу.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал 
ететін көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы
(6–25 минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педа-
гог балалардың  назарын 1-тапсырмадағы 
суретке аударады. Сурет бойынша жаңа 
сөйлеу үлгілерін үйренеді. Олар: Мен 
алма жеймін. Алма дәмді. (ПК,Ұ) 2-тап-
сырма арқылы балалар алдыңғы тапсыр-
маны бекіте түседі және оны жаттықтыра 
түседі. Сурет бойынша Сен не жейсің? 
Не дәмді? сұрақтарына жауап бере алуға 
дағдыланады. Балалар бұл сұрақтарды 
бір-біріне жұптасып та қоя алады. (ПК, Ұ) 
3-тапсырмада балалар тыңдау, қайталау 
арқылы берілген үлгі бойынша сөйлесуге 
шығады. Мысалы:
– Сен не жейсің?
– Мен алма жеймін. Алма дәмді. Сен не 
жейсің?

Әліппе-
дәптер.

Аудио-
диск:
7.5.1; 
7.5.3
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(Ұ) 4-тапсырмада берілген суретті бояу 
арқылы балалар жеміс атауын қайталайды, 
сонымен бірге санау арқылы сандарды да 
еске түсіреді. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар жүзім, алмұрт, 
дәмді, жеймін сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән дыбыстарды 
қайталайды.

Аудио-
диск: 
7.5.5

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны туралы ой-
пікірлерін білдіре алады. 

7-БӨліМ: МеН ҮШіН Не дӘМді ЖӘНе  
пАЙдАлы?

№ 6 ҰоҚ

тақырыбы: 
Мынау – сәбіз

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану
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Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Педагогтің көмегімен көгөністерді атай алады, 
оларды түсі бойынша ажырата алады. Ақпаратты 
сурет, иллюстрациядан  таба алады және 
сәйкестендіре алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын сурет, 
сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Көгөніс атауларын толықтыра алады, ҰОҚ-
да үйренген құрылымдық үлгілерді өмірлік 
жағдаяттарда қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 
минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ-ға дайындығын тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен та-
ныстыру.

ҰоҚ
ортасы 
(6–25 
минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педагог 
балалардың назарын 1-тапсырмада берілген 
көгөніс атауларына аударады. Оларды 
(көгөністерді) суреті бойынша атау, қайталау 
жұмыстары жүргізіледі.

Әліппе-
дәптер.

(ПК,Ұ) 2-тапсырмадағы суреттер бойынша 
балалар педагогтің сұрағына жауап беруге 
жаттығады. Сондай-ақ балалар бір-біріне  
Мынау не? деген сұрақты қою арқылы да 
көгөніс атауларын қайталайды.  
(Ж) 3-тапсырма  арқылы да балалар көгөніс 
атауларын жаттықтырады. Бұл тапсыр-
мада балалар көгөністі көлеңкесі бойын-
ша атай алуға жаттығады. Осы арқылы 
ҰОҚ-дағы жаңа сөздерді тез есте сақтау 
жұмыстары жүргізіледі.  Жауабы: қияр, алма, 
орамжапырақ, алмұрт, сәбіз, жүзім, қызанақ.
(Ұ) 4-тапсырмада балалар тыңдау арқылы 
берілген суреттерді бояйды. Тыңдалым: Қызыл 
қызанақ. Жасыл қияр.

Аудио-
диск:
7.6.1; 
7.6.4
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(Ұ) 5-тапсырмада балалар қызанақ, сәбіз, 
орамжапырақ, қияр сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ тіліне тән дыбыстарды 
қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №22 кесте)  
қолдану арқылы өткен материал бекітіледі, 
балалардың өз бетінше жұмыс істеу және 
қол қимылы дағдылары қалыптастырылады.  
Сондай-ақ үлестірмелі материалмен жұмыс 
істеу балалардың сабаққа деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.

Аудио-
диск: 
7.6.5

ҮМ: №22 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орнатады. 
Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы ой-пікірлерін 
білдіре алады. 

7-БӨліМ: МеН ҮШіН Не дӘМді ЖӘНе 
пАЙдАлы?

№ 7 ҰоҚ

тақырыбы: Мен 
тамақ ішемін

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер 
саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану
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Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Педагогтің көмегімен қандай тамақ ішетінін айта 
алады. Қарапайым сұрақтарға ым-ишара, сөздер 
және қысқа фразамен жауап қайтара алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады және 
сәйкестендіре алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
Балалар басқа да тағамдарды атай алады, сабақта 
ҰОҚ-да үйренген құрылымдық үлгілерді өмірлік 
жағдаяттарда қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ кезеңдері Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Балалардың ҰОҚ 
дайындығын тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды  
ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен 
жұмыс. Педагог балалардың на-
зарын 1-тапсырмадағы сөйлеу 
үлгісіне аударады. Олардың 
тыңдату, қайталату жұмыстары 
жүргізіледі. Сөй леу үлгілері: 
Мен тамақ іше мін. Мынау – нан. 
Мынау – ботқа.  Мынау – сүт. 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада балалар 
тыңдау, қайталау арқылы нан, 
ботқа, ет, бауырсақ сөздерін 
белсенді сөздік қорларына 
қосады. (ПК,Ұ) 3-тапсырма-
да сұрақтарға жауап беруге 
дағдыланады. Сұрақтар: Сен 
не жейсің? Сен не ішесің? 
Балалардың жауаптары: Мен 
нан жеймін. Мен алма жеймін. 
Мен ботқа жеймін. Мен сүт іше-
мін. Мен ет жеймін. 

Әліппе-дәптер.

Аудиодиск:
7.7.1; 7.7.2
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Мен шырын ішемін. Мен жүзім 
жеймін. Мен айран ішемін. Мен 
бауырсақ жеймін. Мен су ішемін.
(ПК, Ж) 4-тапсырмадағы бас-
тыру, сызу жаттығуын орын-
дау арқылы балалардың қол 
қимылы, түзу сызу дағдылары 
қалыптастырылады. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар 
сүт, жүзім, бауырсақ, алмұрт 
сөздерін тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән дыбыстарды 
қайталайды. 

Аудиодиск: 7.7.5

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен 
кері байланыс орнатады. Бала-
лар ҰОҚ барысында нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық 
әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін 
білдіре алады. 

7-БӨліМ: МеН ҮШіН Не дӘМді ЖӘНе 
пАЙдАлы?

№ 8 ҰоҚ

тақырыбы: Ас 
болсын!

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану
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Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады 
және сәйкестендіре алады. Педагогтің көмегімен 
«Ас болсын!», «Рақмет!» сөздерін орынды қолдана 
алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу бары-
сында жаңа сөздерді қолдана алады. Тақырыпқа 
қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі 
бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

 (ПК) Балалардың ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру.
ҰОҚ-ның басталуына жағымды  
ықпал ететін көңіл күй қалыптастыру. 
ҰОҚ мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25 минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
Педагог балалардың назарын 
1-тапсырмадағы сөйлеу үлгісіне ауда-
рады. Сөйлеу үлгісі бойынша Ас бол-
сын! Рақмет! сөздерінің мағынасын 
түсіндіреді. Берілген үлгі бойынша ба-
лалар бір-біріне осы тіркестерді айтып 
жаттығады.
(Ұ) 2-тапсырмада тыңдау арқылы 
естігенін белгілеу керек. Алдымен 
педагог балаларға барлық суретті 
көрсетеді, сурет бойынша айтқызып 
шығады. Пайдалы сөзінің мағынасын 
түсіндіреді. Жаңа сөзді тыңдау, 
қайталау жұмыстары жүргізіледі. 
Содан кейін балаларға аудиодискі 
тыңдатылады.

Әліппе-дәптер.

Аудиодиск:
7.7.1; 7.7.2; 
7.7.3
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 Балалар әр суреттің қасына белгі 
қояды. Белгілейтін суреттер: Мен 
ботқа жеймін. Ботқа пайдалы.
Мен сүт ішемін. Сүт пайдалы. 
Мен алма жеймін. Алма пайдалы. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмадағы тыңдалым 
бойынша балалар диалогті 
қайталайды, балалардың назары. 
әсіресе пайдалы сөзіне аударыла-
ды. Балалар өз қалауы бойынша 
жұптасып, осы үлгі бойынша диолог 
құрып сөйлеседі. (ПК, Ж) 4-тапсыр-
мада сөздерді тыңдайды, қайталайды. 
Суреттерді бастырадыю  Осы арқылы 
өткен сабақты тағы бір пысықтайды 
және қол моторикасын дамытып, 
әдемі сурет салу, жақсы түс таңдау 
дағдыларын жетілдіре түседі. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар ботқа, 
алмұрт, сүт, дәмді, ішемін, жеймін  
сөздерін тыңдайды, қайталайды. 
Қазақ тіліне тән дыбыстарды 
қайталайды.
(Ө) Интерактивті қосымша тапсырма 
арқылы тәрбиеленушілер осы бөлім 
бойынша алған білімдерін бекіте 
түседі.
Өз бетінше жұмыс істеуге 
дағдыланады. Сондай-ақ 
АКТ-ні қолдана білу дағдыларын 
қалыптастырады.

Аудиодиск: 
7.8.5

Интерактивті 
қосымша.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен кері 
байланыс орнатады. Балалар ҰОҚ
барысында  нені білгені, қалай жұмыс 
істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы ой-
пікірлерін білдіре алады. 
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8-БӨліМ: деНСАУлыҚты ҚАлАЙ 
САҚтАУ КереК?

№ 1 ҰоҚ

тақырыбы: Бас. 
Қол. Аяқ

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара, сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтара алады. Педагогтің 
көмегімен дене мүшелерін атай алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын су-
рет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізе ала-
ды. Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ баста-
луына жағымды ықпал ететін көңіл 
күй қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.
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ҰоҚ 
ортасы 
(6–25минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
Әліппе-дәптердегі 1-тапсырмада 
балалардың назары суретке ауда-
рылады, сурет бойынша жұмыс 
жүргізіліп, балалар бас, қол, аяқ  
сөздерімен танысады. Сөздердің 
дыбысталуына ерекше назар аудары-
лады. (Ж) 2-тапсырмада сыныптағы 
балалар суретке қарай отырып, 
сұрақ/жауап үлгілерін (Мынау не? 
Бас. Мынау не? Қол. ) бір-біріне қою 
арқылы жаттығады. (ПК,Ұ) 3-тап-
сырмада балалардың тыңдалым 
дағдылары дамытылады, балалар 
сөйлемдерді тыңдайды, қайталайды, 
үлгі бойынша айтуға жаттығады. 
Осы тапсырмада балалардың наза-
ры тәуелдік жалғауының бірінші 
жағына аударылады. Педагог бала-
лармен менің қолым, менің басым, 
менің аяғым тіркестері бойынша 
жұмыс істейді.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: № 23 
кесте) қолдану арқылы өткен мате-
риал бекітіледі, балалардың өз бетін-
ше жұмыс істеу және қол қимылы
дағдылары қалыптастырылады.  
Сондай-ақ үлестірмелі материалмен 
жұмыс істеу балалардың сабаққа 
деген ынтасын, қызығушылықтарын 
арттыра түседі.
(Ұ) 4-тапсырмада балалар берілген 
сурет негізінде екінші суретте 
берілген құлтемірдің қолын, аяғын, 
басын салулары керек, осы арқылы 
дене мүшелеріне қатысты сөздерді 
тағы бір қайталайды. Сонымен бір-
ге сурет салу арқылы қол қимылы 
және ұқыптылықпен жұмыс істеу 
дағдылары жетілдіріле түседі.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар қол, аяқ, 
менің қолым, менің аяғым  сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне 
тән дыбыстарды қайталайды.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
8.1.1; 8.1.3

Аудиодиск: 
8.1.5

ҮМ: №23 
кесте.
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ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен 
кері байланыс орнатады. Балалар 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны ту-
ралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

8-БӨліМ: деНСАУлыҚты ҚАлАЙ  
САҚтАУ КереК?

№ 2 ҰоҚ

тақырыбы: 
оң қолымда бес 
саусақ

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны:

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фра-
замен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын білдіретін 
сөздерді қолдану
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже

Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырыптар бойынша жиі қайталанатын 
сөздердің мағынасын түсіне алады.Педагогтің 
көмегімен таңертең не істейтінін айта алады, тақырып 
бойынша сұрақ қоя алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады, тақырып бойынша 
сөйлеу барысында жаңа сөздерді қолдана алады.
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Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген құрылымдық үлгілерді өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 
минут)

 (ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды  ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныс-
тыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 
минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Педа-
гог балалардың назарын әліппе-дәптердегі 
1-тапсырмада берілген суретке аударады. 
Осы сурет арқылы балаларға оң қол, сол 
қол деп үйретіп, өздерінің оң жағы мен сол 
жағын ажырата алуды мақсат етеді.

Әліппе-
дәптер. 
Аудиодиск:
8.2.1; 8.2.2; 
8.2.4

Балалармен сөздерді тыңдау, қайталау 
жұмыстары жүргізіледі. (ПК,Ұ) 2-тапсыр-
мада балалар Оң қолымда алма бар. Сол 
қолымда алмұрт бар деп айтып үйренеді. 
Бұл сөйлемдерді түсінуге тапсырмада 
берілген сурет те септігін тигізеді. (ПК, Ұ) 
3-тапсырмада балалар суреттер арқылы 
сұрақтарға жауап беруге үйренеді. Педа-
гог сурет бойынша Оң қолымда не бар? 
Сол қолымда не бар? деп сұрайды. Балалар 
сурет бойынша жауап береді. Балалардың 
жауаптары: Оң қолымда кітап бар. Оң 
қолымда алма бар. Сол қолымда доп бар. 
Сол қолымда қуыршақ бар.
(Ж) 4-тапсырмада балалар тақпақтан 
үзінді тыңдап, сурет салады. Үлгіде ала-
қанды қолданып көбелек жасалған. Ба-
лалар да өз алақандарын бастыру арқылы 
көбелек жасап шығуы керек. Содан соң өз 
қалауы бойынша әсемдейді. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар оң қол, сол 
қол, кітап, қуыршақ, алмұрт сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ тіліне тән  
дыбыстарды қайталайды.

Аудиодиск: 
8.2.5



143

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны туралы 
ой-пікірлерін білдіре алады. 

8-БӨліМ: деНСАУлыҚты ҚАлАЙ САҚтАУ  
КереК?

№ 3 ҰоҚ

тақырыбы: 
таңертең

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара, сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтара алады. Педагогтің 
көмегімен таңертең  не істейтінін айта алады. 
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады, сөйлеу барысында 
заттың қимылын білдіретін сөздерді қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.
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ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен 
таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 минут)

(ПК,Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
Педагог балалардың назарын әліппе-
дәптердегі 1-тапсырмада берілген су-
реттерге аударады. Алдымен балалар 
таңертең деген сөзді дұрыс айтып 
жаттығады, мағынасын түсінеді. Со-
дан кейін тақырып бойынша сөйлеу 
үлгілерімен жұмыс жасалады. Сөйлеу 
үлгілері: Мен жаттығу жасаймын. 
Мен тамақ ішемін. Мен мектеп-
ке барамын. (Ж) Балалар сабақта 
үйренген сөйлеу үлгілерін жұптық 
жұмыста бекіте түседі. Ол үшін педагог 
2-тапсырмада берілген суреттермен 
жұмыс жүргізеді және балаларға Сен 
таңертең не істейсің? деген сұрақ 
қояды. Балалардың жауаптары: Мен 
(таңертең) жаттығу жасаймын. 
Мен (таңертең) тамақ ішемін. Мен 
(таңертең) мектепке барамын.  
(ПК, Ұ) 3-тапсырмада балалар 
ақпаратты тыңдау және белгілеу 
жұмыстарын жүргізеді. Алдымен пе-
дагог суреттермен жұмыс істеп алады, 
Сен не істейсің? деген сұраққа балалар 
суретке қарап жауап береді. Содан 
соң аудиодискіні тыңдап, екі суреттен 
сәйкес келетін біреуін таңдап белгілей-
ді. Тапсырмаларды бекіте түседі. Дұрыс 
жауаптар: Мен мектепке барамын. 
Мен жаттығу жасаймын. (ПК, Ұ) 
4-тапсырма арқылы балалардың қол 
моторикасын дамыту, жазу, бастыру, 
сызу дағдылары жетілдіріледі. Балалар 
ирек сызықты бастырып жаттығады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар таңертең, 
жаттығу жасаймын, тамақ ішемін  
сөздерін тыңдайды, қайталайды. Қазақ  
тіліне тән дыбыстарды қайталайды.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
8.3.1; 8.3.3

Аудиодиск: 
8.3.5



145

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс 
орнатады. Балалар ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

8-БӨліМ: деНСАУлыҚты ҚАлАЙ  
САҚтАУ КереК?

№ 4 ҰОҚ

тақырыбы: 
Жаттығу 
жасайық!

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қа-
тыспаған тәрбие-
ленушілер саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Отыр! Тұр! Жүгір! Секір! бұйрықтарын 
түсінеді,орындай алады. Ақпаратты сурет, иллюс-
трациядан таба алады және сәйкестендіре алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады, сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді және заттың қимылын 
білдіретін сөздерді қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.
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ҰоҚ барысы

ҰоҚ
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар

ҰоҚ басы 
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ баста-
луына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25минут)

(ПК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
Педагог балалардың назарын әліппе-
дәптердегі 1-тапсырмада берілген 
суретке және сөздердің дыбыста-
луына аударады. Тыңдау арқылы 
балалар жаттығу жасау барысында 
көп қолданылатын бұйрықтармен 
танысады, тыңдайды, қайталайды, 
педагогпен бірге орындайды (Отыр! 
Тұр! Жүгір! Секір!). 
(ПК,Ұ) 2-тапсырмада балалар сурет-
тер бойынша тыңдағанын белгіле-
уге жаттығады. Алдымен педагог 
суреттермен жұмыс жүргізіп алады, 
содан соң аудиодискіні тыңдатады, 
балалар естігеніне сәйкес сурет-
ті белгілейді. Дұрыс жауаптары: 
Отыр. Жүгір. (ПК, Ұ) 3-тапсырмада 
педагог балаларды үлгі бойынша 
айтуға жаттықтырады. Педагог ба-
лалармен «Сен тұр. Сен отыр. Сен 
жүгір. Сен секір» деген сөйлемдерді 
жаттықтырады. (ПК, Ұ) 4-тап-
сырма үлгі бойынша бастыруға, 
сызуға арналған. Осы арқылы 
балалар жазу, сызу негіздеріне 
дағдыланады. 
(Ұ) 5-тапсырмада балалар тұр, 
жүгір, секір сөздерін тыңдайды, қай-
талайды. Қазақ тіліне тән дыбыс-
тарды қайталайды.

Әліппе-дәптер. 
Аудиодиск:
8.4.1;  8.4.2; 
8.4.3

Аудиодиск: 8.4.5



147

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен 
кері байланыс орнатады. Балалар 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны ту-
ралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

8-БӨліМ: деНСАУлыҚты ҚАлАЙ  
САҚтАУ КереК?

№ 5 ҰоҚ

тақырыбы: 
Бір, екі!

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа фра-
замен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу ба-
рысында жаңа сөздерді қолдану
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу және 
сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.3 Сөйлеу барысында заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдану

Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Педагогтің көмегімен санай алады, сандармен бай-
ланысты тақпақты айта алады. Тыңдалған мәтіндегі 
ақпараттың мазмұнын сурет, сызбанұсқа, белгілер 
арқылы жеткізе алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, 
сол үлгі бойынша сөйлесе алады, сөйлеу барысын-
да жаңа сөздерді және заттың қимылын білдіретін 
сөздерді қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген құрылымдық үлгілерді өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.
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ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

 (ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныс-
тыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25минут)

(ПК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
Педагог балалардың назарын әліппе-
дәптердегі 1-тапсырмада берілген сурет 
пен тақпаққа аударады. Балалар педагог-
ті, аудиодискіні тыңдайды, қайталайды:
Бір!
Ал, кәнеки, тұр!
Екі!
Бізбен бірге секір!
Жүгір! Секір! Жүгір! Секір!  
Жүгір! Секір!  Жүгір! Секір!  

(ПК, Ұ) 2-тапсырманы орындағанда бала-
лар аудиодискіні тыңдайды, қайталайды, 
үлгі бойынша айтып жаттығады:
Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. 
Отыр, тұр. Отыр, тұр.
Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. 
Жүгір, секір. Жүгір, секір. 
Осы тапсырманы балаларды жұпқа бөліп 
те жүргізуге болады. Әр бала өз жұбында 
алдымен не істеу керек тігі туралы нұсқау 
беріп тұрады, содан кейін балалар орын-
дарын ауыстырып, екінші баланың 
нұсқаулығын тыңдап, орындайды. 
(ПК, Ұ) 3-тапсырмада балалар берілген 
үлгі бойынша сызықтарды бастырып 
сызуға жаттығады. Осы арқылы балалар 
жазу, сызу негіздеріне дағдыланады.
(Ұ) 4-тапсырмада балалар тұр, жүгір, 
секір, бір, екі  сөздерін тыңдайды, 
қайталайды. Қазақ  тіліне тән  
дыбыстарды қайталайды.

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
8.5.1;  8.5.2

Аудиодиск: 
8.5.4
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ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс 
орнатады. Балалар ҰОҚ барысында  
нені білгені, қалай жұмыс істегені, не 
қызық әрі жеңіл болғаны, не қиындық 
туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады. 

8-БӨліМ: деНСАУлыҚты ҚАлАЙ  
САҚтАУ КереК?

№ 6 ҰоҚ

тақырыбы: 
таза. Кір

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара 
(мысалы, затқа немесе суретке нұсқау), 
сөздер және қысқа фразамен жауап қайтару 
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.2.2.1 Пікірін білдіру (педагог көмегімен), 
2–3 сөйлемнен кем емес.
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.4 Сөйлеу барысында заттың сынын (заттың 
түсін, пішінін, көлемін) білдіретін сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Қарапайым сұрақтарға ым-ишара, сөздер және 
қысқа фразамен жауап қайтара алады. Таза, кір 
сөздерін қолдана алады, педагогтің көмегімен 
тазалық туралы айта алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Тақырыпқа қатысты сөйлеу/сөйлесу үлгісін 
түсінеді, сол үлгі бойынша сөйлесе алады. Сөйлеу 
барысында заттың сынын (заттың түсін, пішінін, 
көлемін) білдіретін сөздерді қолдана алады.
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Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады. Педагог көмегімен 
2–3 сөйлемнен тұратын пікірін білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ кезеңдері Жоспарланған жұмыс ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

 (ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ 
басталуына жағымды  ықпал ететін 
көңіл күй қалыптастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ ортасы 
(6–25минут)

(ПК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. 
Педагог балалардың назарын 
әліппе-дәптердегі 1-тапсырмада 
берілген сөйлесу үлгісіне аудара-
ды. Осы диалог арқылы балалар 
қолдарының таза немесе кір екенін 
айтып үйренеді: Менің қолым таза. 
Менің қолым кір. Айнұр, қолыңды 
жу. Осы сөйлемдерді хормен, топ-
пен айтқызып жаттықтырады. Пе-
дагог осы сөйлемдерді сыныптағы 
барлық баланың айтып шығуын 
қадағалайды. (ПК,Ұ) 2-тапсырма-
да балалар суреттер бойынша іс-
әрекетті айтып беруге дағдыланады.
Алдымен суретке қарайды, содан соң 
аудиодискідегі жазбаны тыңдайды, 
қайталайды. Балалар «Мен қолымды 
жуамын. Менің қолым таза» деген 
үлгілерді айта алуға жаттығады. 
(ПК,Ұ, Ж) 3-тапсырманы  орындаған 
кезде балалар тақпақты тыңдайды, 
қайталайды, берілген суреттерді бо-
яйды. 
Алдымен педагог тақпақты 
тыңдатады, содан соң тақпақтың әр 
жолына сәйкес келетін суреттерді 
көрсетеді. Сол арқылы тақпақтың 
мазмұнын түсіндіреді. 

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
8.6.1;  8.6.2; 
8.6.3
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Хормен, топпен, жұппен, жеке 
қайталау арқылы тақпақты 
жаттықтыру жұмыстарын жүргізеді. 
Суреттерді бояу барысында балалар 
түс таңдау, ұқыпты бояу сияқты 
дағдыларын жетілдіре түседі.
(Ұ) 4-тапсырмада балалар қол, менің 
қолым, менің қолым кір сөздерін 
тыңдайды, қайталайды. Қазақ  тіліне 
тән дыбыстарды қайталайды.

Аудиодиск: 
8.6.4

ҰоҚ соңы
(26–30 минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау 
мақсатында педагог балалармен 
кері байланыс орнатады. Балалар 
ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны ту-
ралы ой-пікірлерін білдіре алады. 

8-БӨліМ: деНСАУлыҚты ҚАлАЙ  
САҚтАУ КереК?

№ 7 ҰоҚ

тақырыбы: 
Не пайдалы?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға 
қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу 
мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара (мысалы, 
затқа немесе суретке нұсқау), сөздер және қысқа 
фразамен жауап қайтару 
0.2.2.1 Пікірін білдіру (педагог көмегімен), 2–3 
сөйлемнен кем емес.
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.4 Сөйлеу барысында заттың санын білдіретін 
сөздерді қолдану
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Күтілетін 
нәтиже 

Барлық тәрбиеленушілер:
Пайдалы сөзін түсінеді, педагогтің көмегімен же-
міс, көгөніс атауларын қолдана алады. Тыңдалған 
мәтіндегі ақпараттың мазмұнын сурет, сызбанұсқа, 
белгілер арқылы жеткізе алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Сөйлеу барысында заттың сынын (заттың түсін, 
пішінін, көлемін) білдіретін сөздерді қолдана 
алады.Тақырып бойынша өзара тілдесе алады. 
Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін дұрыс сақтап 
қолдана алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады, 2–3 сөйлеммен 
пікірін білдіре алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар

ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ-ға 
дайындығын тексеру. ҰОҚ басталуы-
на жағымды ықпал ететін көңіл күй 
қалыптастыру. ҰОҚ мақсатымен таныс-
тыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25
минут)

(ПК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Бұл 
ҰОҚ-да балалар пайдалы сөзімен таны-
сады, қайталайды, орынды қолдануға 
үйренеді. Балалар педагогтің кө ме гімен 
1-тапсырмадағы сурет бойын ша аудио-
дискідегі жазбаны тыңдап, берілген 
үлгі бойынша айтуға жаттығады. Ба-
лалар тыңдағанын хормен, жеке-жеке 
қайталайды. Содан кейін берілген сурет-
тердегі жеміс, көгөністерді атап шығады, 
оның пайдалы екенін толықтырып айтады. 
Балалардың жауаптары: Алмұрт пайдалы. 
Жүзім пайдалы. Қияр пайдалы.
Қызанақ пайдалы. Картоп пайдалы. 
Орамжапырақ пайдалы. (ПК, Ұ) Педа-
гог балаларға 2-тапсырмадағы  суреттер 
бойынша Сен не жейсің? 

Әліппе-
дәптер.

Аудиодиск:
8.7.1
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Не пайдалы?  сұрақтарын қояды, балалар 
бұл сұрақтарға өз қалауы бойынша жауап 
бере алады. Мысалы: Мен алмұрт жеймін. 
Алмұрт пайдалы. Мен алма жеймін. 
Алма пайдалы. Мен жүзім жеймін. Жүзім 
пайдалы. Мен қияр жеймін. Қияр пайдалы. 
Мен қызанақ жеймін. Қызанақ пайдалы. 
Мен орамжапырақ жеймін. Орамжапырақ 
пайдалы. Мен картоп жеймін. Картоп 
пайдалы. Мен сәбіз жеймін. Сәбіз пай-
далы. (ПК,Ұ) 3-тапсырмада балалар 
аралас суреттерде қандай жеміс, көгөніс 
жасырылғанын табулары керек. Олар 
педагогтің Бұл не? деген сұрағына жауап 
береді. (ПК,Ұ) 4-тапсырмада балалар бас-
тыру, бояу дағдыларын дамытады. 
Әр сызықтың соңында бояуға арналған 
жемістің немесе көгөністің суреті тұрады. 
Осы арқылы балалар ұқыптылыққа, түс 
таңдауға, әдемілікті қабылдауға үйренеді.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар жүзім, сәбіз, 
алмұрт, қызанақ, қияр, орамжапырақ 
сөздерін тыңдайды, қайталайды. Қазақ  
тіліне тән дыбыстарды қайталайды.
(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ): № 24 
кесте) қолдану арқылы өткен материал 
бекітіледі,балалардың өз бетінше жұмыс 
істеу және қол қимылы дағдылары 
қалыптастырылады.

Аудиодиск: 
8.7.5

ҮМ: № 24 
кесте.

ҰоҚ соңы
(26–30 ми-
нут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында 
педагог балалармен кері байланыс орната-
ды. Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, 
қалай жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл 
болғаны, не қиындық туғызғаны туралы 
ой-пікірлерін білдіре алады. 
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8-БӨліМ: деНСАУлыҚты ҚАлАЙ  
САҚтАУ КереК?

№ 8 ҰоҚ

тақырыбы: 
Не дәмді?

Мектебі/МҰ: 

Күні, айы: педагогтің аты-жөні:

Мектепалды 
сыныбы/тобы:

ҰоҚ-ға қатысқан 
тәрбиеленушілер саны: 

ҰоҚ-ға қатыспаған 
тәрбиеленушілер 
саны:

оқу бағдарла-
масына сәйкес 
оқу мақсаты

0.1.3.1 Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіну 
0.1.4.1 Қарапайым сұрақтарға ым-ишара 
(мысалы, затқа немесе суретке нұсқау), сөздер 
және қысқа фразамен жауап қайтару
0.2.1.1 Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу 
барысында жаңа сөздерді қолдану
0.2.2.1 Пікірін білдіру (педагог көмегімен), 
2–3 сөйлемнен кем емес.
0.3.1.1 Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  табу 
және сәйкестендіру
0.4.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың мазмұнын 
сурет, сызбанұсқа, белгілер арқылы жеткізу
0.5.1.1 Сөйлеу барысында заттың атауын біл-
діретін сөздерді қолдану

Күтілетін нәтиже 
Барлық тәрбиеленушілер:
Лексикалық тақырыптар бойынша жиі 
қайталанатын сөздердің мағынасын түсіне алады.
Педагогтің көмегімен не дәмді екенін айта алады. 
Аңдардың, жемістер мен көгөністердің атауын 
дұрыс қолдана алады.
тәрбиеленушілердің басым бөлігі:
Ақпаратты сурет, иллюстрациядан  таба алады 
және сәйкестендіре алады. Тақырыпқа қатысты 
сөйлеу/сөйлесу үлгісін түсінеді, сол үлгі бойынша 
сөйлесе алады.
Кейбір тәрбиеленушілер:
ҰОҚ-да үйренген сөйлеу/сөйлесу үлгілерін өмірлік 
жағдаятта еркін қолдана алады.

ҰоҚ барысы

ҰоҚ 
кезеңдері

Жоспарланған жұмыс 
ресурстар
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ҰоҚ басы
(2–5 минут)

(ПК) Тәрбиеленушілердің ҰОҚ дайын-
дығын тексеру. ҰОҚ басталуына жағымды 
ықпал ететін көңіл күй қалып тастыру. ҰОҚ 
мақсатымен таныстыру.

ҰоҚ 
ортасы 
(6–25 
минут)

(ПК, Ұ) Әліппе-дәптермен жұмыс. Бұл ҰОҚ-
да балалар дәмді сөзін қайталайды, аталған 
сөзді орынды қолдануға үйренеді. Балалар 
педагогтің көмегімен 1-тапсырмадағы сурет 
бойынша аудиодискідегі жазбаны тыңдап, 
берілген үлгі бойынша сөйлейді.
Үлгі: Мен алма жеймін. Мен сәбіз жеймін 
деп айтады. Балалар тыңдағанын хор-
мен, жеке-жеке қайталайды. Содан ке йін 
берілген суреттердегі жемістердің санын, 
түсін айтқызуға болады. (ПК, Ұ) Педагог 
2-тапсырмадағы  суреттер бойынша алма, 
сәбіз, бал, орамжапырақ, шөп сөздерімен 
жұмыс жасайды. Балалар алма, сәбіз, 
орамжапырақ, шөп сөздерін қайталайды. 

Әліппе-
дәптер.

Аудио-
диск:
8.8.1; 8.8.2

Педагог балаларға бал сөзін түсіндіреді. 
(ПК,Ұ) 3-тапсырмада педагог балаларға Ол 
не жейді? деген сұрақ қойып, балалардың 
назарын суреттерге аударады. Сурет бойын-
ша балалар аңдар мен жануарлардың не 
жейтінін айтады. Балалардың жауабы: Ешкі 
орамжапырақ жейді. Аю бал жейді. Кірпі ал-
ма жейді. Қоян сәбіз жейді. Сиыр шөп жейді.
(ПК,Ұ) 4-тапсырмада балалар бастыру, бояу 
арқылы қол қимылы дағдыларын дамы-
тады. Сонымен қатар педагог балалардың 
назарын кірпінің сөзіне аударады. Берілген 
үлгі бойынша (Алма дәмді) ненің дәмді 
екенін айтқызады. Ол үшін басқа да 
жемістердің суреттері қолданылады. Сурет-
тегі сызықтарды аяқтау арқылы балалардың 
қол қимылы дағдылары қалыптастырылады. 
Сондай-ақ балалар ұқыпты жұмыс істеуге 
дағдыланады.
(Ұ) 5-тапсырмада балалар шөп, сәбіз, 
орамжапырақ, дәмді, қоян, ешкі, кірпі  
сөздерін тыңдайды, қайталайды. Қазақ 
тіліне тән дыбыстарды қайталайды.

Аудио-
диск: 8.8.5
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(Ө) лексикалық тақырыпқа сәйкес 
үлестірмелі материалды (ҮМ: №25 кесте)  
қолдану арқылы өткен материал бекітіледі, 
балалардың өз бетінше жұмыс істеу және 
қол қимылы дағдылары қалыптастырылады. 
Сондай-ақ үлестірмелі материалмен жұмыс 
істеу балалардың ҰОҚ-ға деген ынтасын, 
қызығушылықтарын арттыра түседі.
(Ө) Интерактивті қосымша тапсыр-
ма арқылы тәрбиеленушілер осы бөлім 
бойынша алған білімдерін бекіте түседі. 
Өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланады. 
Сондай-ақ АКТ-ні қолдана білу дағдыларын 
қалыптастырады.

ҮМ: №25 
кесте.

Интер-
активті 
қосымша.

ҰоҚ соңы
(26–30 
минут)

(Қ) ҰОҚ-ны қорытындылау мақсатында пе-
дагог балалармен кері байланыс орнатады. 
Балалар ҰОҚ барысында  нені білгені, қалай 
жұмыс істегені, не қызық әрі жеңіл болғаны, 
не қиындық туғызғаны туралы ой-пікірлерін 
білдіре алады. 
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 Құрметті мектепалды сыныбы/тобының педагогтері!

Мектепке дейінгі даярлық пен бастауыш мектептің үздіксіз 
сабақтастығының міндетті шарттарының бірі – бағдарламалар және оқу-
әдістемелік кешендерді құру қағидаларының біртұтастығы. Мектепал-
ды даярлық пен бастауыш мектеп бойынша жаңартылған бағдарламаның 
мазмұнын салыстырмалы талдау көрсеткендей, бұл бағдарламалардың 
құрылымы біртұтас тәсілдерді қамтиды:

• педагогтерге өз жұмысын жоспарлауға және балалардың жетіс-
тіктерін бағалауға мүмкіндік беретін оқу мақсаттары жүйесінің 
болуы;

• оқу үдерісін күнделікті өмірге және қарым-қатынас жасауға 
қажетті қабілеттер мен практикалық дағдыларды дамытып, 
қалыптастыруға бағыттау;

• балалардың әлеуметтік маңызы бар тақырыптарды терең шолуы-
на бағытталған тақырыптық оқу мазмұнының болуы;

• пәнішілік және пәнаралық мазмұнының кіріктірілуі;
• мектепалды даярлық пен бастауыш мектептегі оқу-тәрбие 

үдерісінің ортақ үлгісін қамтитын әдістемелік қолдауды 
қамтамасыз ету.

Осы қағидалардың барлығы Қазақстан Республикасы Мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны мен 
құрылымында және жаңа оқу-әдістемелік кешендерінде қамтылған.

Бастауыш мектеп бағдарламасының жетекші идеясы ортақ 8 тақы-
рып: «Өзім туралы»; «Менің мектебім»; «Менің отбасым және доста-
рым»; «Қоршаған орта»; «Саяхат»; «Салт-дәстүр және фольклор»; 
«Тағам және сусын»; «Дені саудың – жаны сау» атты бөлімдер негізінде 
пәндік мазмұнды кешенді жоспарлау болды. 

Осыған байланысты «Алматыкітап баспасының» мектепалды даяр-
лық бойынша ОӘК авторлары да 8 өзекті ортақ тарауды ұсынады. Олар 
мазмұны жағынан бастауыш мектептегі 8 ортақ тараумен ұқсас. Деген-
мен өз ерекшеліктері де бар:

Мектепалды даярлық Бастауыш мектеп

Мен кіммін және қандаймын? Өзім туралы

Мектепке не үшін барамыз? Менің мектебім

Менің айналамда кімдер бар? Менің отбасым және достарым
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Менің айналамды не қоршап тұр? Қоршаған орта

Жолдар бізді қайда бастайды? Саяхат

Салт-дәстүрді білу не үшін керек? Салт-дәстүр және фольклор

Мен үшін не дәмді және пайдалы? Тағам және сусын

Денсаулықты қалай күту керек? Дені саудың – жаны сау

Барлық тарау тақырыптары мектеп жасына дейінгі баланың сыни 
ойлауын көрсететін нақты үлгі ретінде балаларды үнемі толғандыратын: 
«Бұл не? Қалай? Неге?» т.с.с. сауалдар төңірегінде берілген. Бала-
лар өздері куә болған адамдар әрекетінің, табиғи құбылыстардың, 
оқиғалардың себептерін үнемі білгісі келеді. Бұл сұрақтар баланың миын 
белсенді жұмыс істете отырып, ойлау қабілетін дамытады.

«Алматыкітап баспасы» мектепалды даярлық және бастауыш мектеп 
оқу-әдістемелік кешенінің ерекшелігі – оқулықтар мен әдістемелік оқу 
құралдарының мазмұнында бірдей ортақ тақырыптың қамтылуында 
болып отыр. Бұл мектепалды даярлық және мектепте білім беру 
мазмұнын сапалы кіріктіруді толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Бұл әдістемелік нұсқау қысқамерзімді жоспар түрінде орындалған 
сабақ мазмұнынан тұрады. Жоспарлаудың бұл түрі бірінші сыныпқа 
арналған оқу құралдарында да бар, сондықтан ол мектепалды даярлық 
пен бастауыш мектеп ОӘК-ін әдістемелік қолдаудың бірізділігін тағы да 
бір рет дәлелдейді. 

Қысқамерзімді жоспардың өзіндік айрықша құрылымы мен ерек-
шелігі бар: 1. Оқу мақсаттарының болуы (олар бағдарламада белгілі 
бір бөлім мен бөлімшелер ретінде берілген, сондықтан педагогтер оны 
өзгертпегені жөн). 

2. Жоспарда сабақтың сараланған мақсаттары берілген (барлық ба-
лалар, балалардың көпшілігі және кейбіреулері үшін). Бұл оқу үдерісін 
ұтымды саралай ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оқу жоспарының 
құрылымы практикалық жағынан пайдалану үшін айтарлықтай 
қарапайым және оқу барысы үшін тиімді. 

Жоспар 3 бөлімнен тұрады:
Бірінші бөлімде баланың эмоционалдық көңіл күйін қамтамасыз 

ететін әдіс-тәсілдер қаралған.
Екінші бөлімде негізгі бөлім ретінде оқу мақсаттарын жүзеге асыруға 

бағытталған әдістер, тәсілдер мен құралдар буынын қамтиды.
Үшінші бөлім рефлексия түрінде қорытынды шығаруға бағытталған. 

Жоспардың «Ресурстар» атты айрықша тармағында дидактикалық, 
әдістемелік, электрондық сипаттағы әртүрлі ақпарат көздері берілген 
(кейбірінің электрондық мекенжайы бар). Қысқамерзімді жоспарда 
әліппе-дәптердің, оның ішінде жұмыс дәптердің барлық тапсырмалары 
ескерілген.
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Егер әліппе-дәптерде бір сабақта 4–6 тапсырма орындау ұсынылса, 
әдістемелік нұсқауда әдістемелік тапсырмалар көлемін 15–20-ға дейін 
кеңейтеді. Әдістемелік нұсқаудағы тапсырмалар осы әдіс-тәсілдер есебі-
нен барынша қызықты, мазмұнды, ойын түрінде тартымды болады. Онда 
әдеби сөз де, сурет салу да, сахналық рөл сомдау, ойын, драмалау, ойнау, 
фольклор, сергіту сәті, практикалық тапсырмалар, шағын зерттеулер 
және т.б. бар.

Бұл педагог осы оқу құралын пайдаланумен ғана шектеліп, өз тарапы-
нан қандай да бір тиімді шығармашылық әдістер енгізуге немесе өздігінен 
өзгертуге құқығы жоқ дегенді білдірмейді. Басты шарты: жоспарда 
қаралған оқу мақсаттарын, тақырыпты, оның жүйелілігін, сондай-ақ 
әліппе-дәптерде белгіленген тапсырмалар сипатын өзгертпеу. 

Қысқамерзімді жоспардың осы үлгісін пайдалану кезінде мектепал-
ды сыныбы/тобының педагогтерінде сұрақтар туындауы мүмкін: 

1. Мектепалды даярлық педагогтерінің көпшілігі пайдаланған 
технологиялық картаның қысқамерзімді жоспардан қандай айырма-
шылығы бар? 

2. Қысқамерзімді жоспар үлгісін технологиялық карта үлгісіне 
ауыстыруға бола ма?

Педагог қысқамерзімді жоспарды пайдалана ма, әлде технологиялық 
картаны пайдалана ма – өзі шешеді.  

Бірақ қысқамерзімді жоспар үлгісін технологиялық картаға өзгерт-
пеген жөн, өйткені мектепалды даярлық және бастауыш мектеп жоспар-
ларының бірізділігі мен тұтастығы бұзылады.

Қысқамерзімді жоспардың технологиялық картадан бірнеше айыр-
машылығы бар:

технологиялық карта Қысқамерзімді жоспар

1 Оқу мақсатын педагог 
таңдайды.

Оқыту және тәрбиелеу 
мақсаты оқу бағдарламасында 
айқындалған. 

2 3 кезеңнен тұрады:
- мотивациялық-
қозғаушылық;
- ұйымдастырушылық-
ізденушілік;
- рефлексивтік-түзетушілік.

3 кезеңнен тұрады:
- сабақтың басталуы (сабаққа ден 
қоюды қамтамасыз ету);
- өмірлік тәжірибені өзектендіру;
- сабақтың соңы (қорытынды, реф-
лексия).

3 Сабақтың негізгі бөлімі: 
 - ұйымдастырушылық-
ізденушілік.

Сабақтың негізгі бөлімі: 
- өмірлік тәжірибені өзектендіру.
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4 Сабақ әдістемесі педагогтің 
басқарушылық іс-әрекетін 
және балалардың іс-әрекетін 
қарастырады.

Сабақ әдістемесі әдістемелік 
тәсілдер, құралдар, ресурстарды 
пайдалану мен технология эле-
менттерін қарастырады.

5 Сабақ қорытындысы: рефлек-
сия.

Сабақ қорытындысы: рефлексия.

Кейбір айырмашылықтарға қарамастан, екі жоспар (қысқамерзімді 
де, технологиялық карта да) сабақтың үш негізгі кезеңін қамтиды, 
оның барысында белгіленген оқу мен тәрбиелеу мақсаттары жүзеге асы-
рылады. Кезінде технологиялық картаны меңгерген мектепалды сыны-
бы/тобының педагогтеріне қысқамерзімді жоспар үлгілерімен жұмыс 
істеу қиындық туғызбайды, өйткені екі үлгінің құрастыру тәсілдері 
айтарлықтай ұқсас.

Осылайша, мектепке дейінгі даярлық ОӘК-нің жаңа үлгісіне тиімді 
өту мектепалды даярлық пен бастауыш мектепте оқыту мазмұнының са-
палы сабақтастық байланысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

                                        



161

МАзМҰНы

Кіріспе .............................................................................3

І. Ұзақмерзімді жоспар .......................................................5

ІІ. Қысқамерзімді жоспар ...................................................8

пайдаланылған әдебиеттер

1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты. Астана, 2016.
2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 
бағдарламасы. Астана, 2016.
3. Өлеңдер жинағы. М. Әлімбаев
4. Тәрбие хрестоматиясы. Алматыкітап баспасы, 2014 ж.



Оқулық басылым  

ҚАзАҚ тілі

Әдістемелік нұсқау

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 
бағдарламасы бойынша мектепалды дайындық тобы 

мен сыныбы педагогтеріне арналған

Әдіскер Б.С. Тажинова
Редакторы М. Солтанғазина

Корректоры Б. М. Жампейсова
Компьютерде беттеген С.Ш. Өтенова, 

М.С. Шелекбаева

Басуға 14.07.2017 ж. қол қойылды.
Пiшiмi 60×    84 1/

16
. 

Әрiп түрi «SchoolBook».
Таралымы 900 дана. Тапсырыс № 1439.

Қазақстан Республикасы,
«Алматыкiтап баспасы» ЖШС,

050012, Алматы қаласы, Жамбыл көшесi, 111-үй,
тел. (727) 250 29 58, факс: (727) 292 81 10.

e-mail: alkitap@intelsoft.kz
www.almatykitap.kz

Учебное издание  

ҚАзАҚ тілі

Методическое руководство 

для педагогов предшкольных групп и классов 
по Типовой учебной программе 
дошкольного воспитания и обучения

Методист Б.С. Тажинова
Редактор М. Солтангазина
Корректор Б. М. Джампейсова
Компьютерная верстка С.Ш. Утеновой
М.С. Шелекбаевой

Подписано в печать 14.07.2017 г. 
Формат 60×    84 1/

16
. 

Гарнитура «SchoolBook». 
Тираж 900 экз. Заказ № 1439

Республика Казахстан,
ТОО «Алматыкiтап баспасы»
050012, г. Алматы, ул. Жамбыла, 111,
тел. (727) 250 29 58; факс: (727) 292 81 10.
е-mail: alkitap@intelsoft.kz
www.almatykitap.kz

Хазимова Алия Жалельевна, Салыхова Бакытгуль Урынбасаровна, 
Бейсебекова Майра Жалеловна


