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Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы «51» ақпандағы 

№ 51 бұйрығына 8-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сәуірдегі  

№ 115 бұйрығына 553 -қосымша 

 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім 

беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі » пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде емес) 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім 

беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) «Білім туралы» 

2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы  

6) тармақшасына сәйкес әзірленген. 

2. Бағдарлама мақсаты – білім алушылардың күнделікті тұрмысқа, оқуға 

қатысты ауызекі сөйлесу, түсіну, өз ойын қазақ тілінде жеткізе білу дағдыларын 

дамыту және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасауға қажетті сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

3. Бағдарлама міндеттері: 

1) қазақ тілінде айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын 

қалыптастыру; 

2) қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуын, ажыратуын қалыптастыру; 

3) ауызша және жазбаша сөйлеуде коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

4) қазақ тілінде дұрыс оқып, мағынасын түсінуге үйрету; 

5) қазақ тілінің қарапайым орфографиялық және пунктуациялық 

ережелерін меңгерту; 

6) қазақ халқына және мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін 

қалыптастыру.  

4. Түзете-дамыту міндеттері: 

1) білім алушылардың ақыл-ой және сөйлеу тілінің дамуына ықпал ету, 

танымдық іс-әрекетінің жетіспеушіліктерін жеңу; 

2) сөз байлығын дамыту, жетілдіру; 

3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті дамыту. 
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2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

 

5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдерінің іске 

асырылуы білім алушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

бағытталған.  

6. Компенсаторлық-дамыта оқыту қағидасы арнайы әдістермен және оқу-

әдістемелік: үздіксіз қайталау, жаңа материалды менгеру үшін арнайы жағдай 

жасау, міндетті түрде көрнекіліктерді қолдану, балалардың заттық-тәжирибелік 

іс-әрекетін кеңінен пайдалану, әрекеттерінің алгоритмделуі, орындаған 

жұмыстарын баяндап отыруды талап ету, оқу әрекетінің әр қадамына басшылық 

ету, бақылау тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.  

7. Ойлау, тіл және коммуникация дамуының біртұтастық қағидасы сөйлеу 

тілінің негізіндегі қарым-қатынастың үнемі дамуын қарастырып, сөздік-

логикалық ойлау қабілетінің қалыптасуы мен мінез-құлығының реттелуіне 

әсерін тигізеді.  

8. Іс-әрекеттік тәсіл педагогтың жетекшілігімен орындалатын 

оқушылардың заттық-тәжірибелік, ойын, бейнелеу, қолданбалы әрекетін кеңінен 

қолдануды және орындаған әрекеттерін айтып отыруды көздейді, ал ол өз 

бетінше, білім алушылардың жоғары психикалық функцияларының дамуына 

және өмірлік тәжірибесінің жинақталуына ықпал етеді. 

9. Жеке және саралап оқыту тәсілі қағидасы оқу материалын меңгеру 

кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық 

ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, дағдылардың 

менгеруінің сапасына әсер етеді. 

10. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі 

типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен күрделілігін, 

білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік дәрежесін, көрнекі-

дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады. 

11. Екінші тілге оқытудың бастапқы кезеңінде ауызша сөйлеу тілін түсіну 

қабілетін қалыптастыру, сөздік қорын анықтау және кеңейту негізгі болып 

табылады, олар тілдік естуін дамыту және түзеу бойынша жүйелі жұмыс 

жүргізілуімен, орфоэпикалық дағдыларын қалыптастырумен сабақтасады; бұл 

үшін әңгімелесуді, өлеңдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, сөйлемдер, тілдік 

ойындар жаттауды қолдануға болады; мұғалім сөздердің орфоэпикалық дұрыс 

айтылуын қадағалайды, қазақ тілінде сұрақтарға жауап беруге, сұрақ қоюға, 

сөздерді, сөйлемдерді, мәтінді оқуға үйретеді. 

12. Тілді тәжирибелік тұрғыда меңгерудің бастапқы кезеңі тыңдау қабілеті 

болып табылады, оның негізінде байланыстырып сөйлеу, оқу және  жазу қабілеті 

мен дағдылары қалыптасады.  

13. Бұл үшін бірқатар қабілеттіліктер болуы тиіс: 

1) сөзді тыңдау; 

2) айтылғанды есту, сөйлеудегі қателіктерді табу; 
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3) үлгі негізінде естігенін дұрыс қайталап айту; 

4) дыбыстарды, буындарды, сөздерді анық артикуляциялау; 

5) естігенін көргенімен және сөздерімен сәйкестендіру: дыбыстық және 

әріптік құрылымын сәйкестеу; 

6) байланыстырып сөйлеу; 

7) жазу. 

14. Тілдік дағдыларын дамыту үшін түрлі талдауыштар қатысатын 

жағдайларды жасаған дұрыс: көру (суреттерді, заттарды көрсету), есту 

(мұғалімнің, құрдастарының не айтып жатқанын мұқият тыңдау, өзгелердің және 

өз сөзінің қателерін байқау); тактильді (дыбыс артикуляциясын сезіну). 

15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін бағалау 

тек ішкі бағалаумен жүзеге асады. 

16. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен жаттығулар 

бағалаудың құралы болып есептеледі.  

17. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей мұғалім 

бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге асырады.  

18. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың 

нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және 

қорытынды бақылау түрінде іске асырылады. 

19. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау 

мақсатында жүргізіледі; педагог сабақта білім алушылардың қызметін 

бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет түрлерін 

талдауды пайдаланады.  

20. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім 

алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле отырып, 

тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.  

21. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау 

мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, 

жетістіктері оқу картасына енгізіледі.  

 

 

3-тарау. «Қазақ тілі»пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

22. «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:  

1) 2 - сынып – 2 сағат, барлығы 68 сағатты; 

2) 3 - сынып – 2 сағат, барлығы 68 сағатты; 

3) 4 - сынып – 2 сағат, барлығы 68 сағатты құрайды. 

23. Бағдарлама 4 бөлімді қамтиды:  

1) «Тындалым және айтылым» бөлімі; 

2) «Оқылым» бөлімі; 

3) «Жазылым» бөлімі; 

4) «Тіл нормаларын қолдану» бөлімі. 

24. «Тындалым және айтылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:  
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1) тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну; 

2) қаратпа сұрақтарға жауап беру;  

3) сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер мен 

нұсқауды түсіну;  

4) мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау; 

5) сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту;  

6) дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту. 

25. «Оқылым»бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:  

1) оқу дағдылары; 

2) мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру;  

3) мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату; 

4) мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау; 

5) сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну,  

мазмұндау; 

6) жаңа сөздердің мағынасы. 

26. «Жазылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:  

1) жазу дағдылары; 

2) дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап 

жазу; 

3) көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен); 

4) пунктуациялық нормаларды сақтау. 

27. «Тіл нормаларын қолдану» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:  

1) қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар; 

2) сөздің буын және дыбыс үндестігі;  

3) грамматикалық нормалар. 

28. 2- сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым және айтылым: тақырыпқа байланысты мұғалімнің, 

сыныптастарының сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. Қарапайым сөздерді  

көрнекілікке сүйеніп түсіну. Тыңдау барысында қаратпа, қарапайым сөздердің 

мағынасын түсіну, сұрақтарға үлгі бойынша, өз бетімен жауап беру. Жіңішке 

дауыстылар: Ә, І, Ө, Ү дыбыстарын естіп қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау. 

Жуан және жіңішке жұп дауыстыларды (А-Ә; О-Ө; Ы-І; Ү-Ұ) ажырата білу, 

сурет бойынша сол дыбыстармен сөздер айту. Дыбыстарды буындарда, сөздерде, 

сөз тіркестерінде дұрыс қолдана білу; 

2) оқылым: жеке әріптерді, әртүрлі буындарды, қысқа сөздерді оқу;  

сөздерді буын жігімен дауыстап  оқу; қысқа мәтінді буын жігімен дауыстап  оқу. 

Мәтінде кім (не) туралы айтылғанын анықтау, сұрақтарға жауап беру. 

Мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну. Мәтіннің құрылымдық 

бөліктерін ажырату. Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сұрақтарға жауап 

беріп, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау; 

3) жазылым: қарапайым сөздерді жазу. Мәтін бойынша, суреттер бойынша 

қазақ тіліне тән дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу. Мәтіннен қажетті сөздерді (мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 
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дұрыс көшіріп жазу. Бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көбеулігін 

және олардың байланысын сақтап жазу. Сөйлемде бірінші сөзді бас әріппенжазу, 

сөйлемдің соңында нүкте қою; 

4) тіл нормаларын қолдану: қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық 

нормаларды сақтау: сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып жазу. 

29. 3-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым және айтылым: тақырып аясында сөз тіркестерін, жеңіл 

сөйлемдерді түсіну, екі сөзден тұратын сөз нұсқауларын түсіну, орындау. Жаңа 

сөздердің мағынасын түсіну. Сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру. Мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын анықтау (мұғалімнің көмегімен). Өтілген 

дыбыстарды және ұ, і, қ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, ажырату; дауысты 

дыбыстарды естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында (а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары 

бар сөздерді атау; дауыссыз дыбыстар к-г, қ-ғ дұрыс айта білу; к-г, қ-г 

дыбыстарына суреттер қарап сөздер табу, аудармасын білу; құрамында к-г, қ-ғ 

дыбыстары бар сөздерді атау, оқу, жазу, есте сақтау; н-ң дыбыстары; дыбыс 

ерекшеліктерін өзара салыстыра білу, есту арқылы ажырата білу; жаңа сөздерді 

қазақшадан орысшаға, орысшадан қазақшаға аударуға дағдылану; 

2) оқылым: өтілген әріптерден тұратын әр түрлі буындарды, сөздерді оқу, 

мағынасын түсініп аудару. оқу дағдыларын (жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату; мазмұны 

бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау; мәтін иллюстрациясы бойынша 

сұрақтар қоя білу, немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру 

(мұғалім көмегімен); сұрақтың құрамындағы сөздерді пайдаланып, сұрақтарға 

жауап беру; 

3) жазылым: екі-үш сөзден құралған сөйлемдерді жазу; мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып 

жеткізу, жазу; сөйлемді тексеру және қателерін түзету; әріп элементтерін 

талаптарға сай жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі 

сызығын сақтап жазу;сөйлемде бірінші сөзді бас әріппенжазу; сөйлемдің 

соңында нүкте қою,педагогтың көмегімен сөйлем соңында қажетті тыныс 

белгісін қою; 

4) тіл нормаларын қолдану: айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ 

сөздерді жазу; мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін 

сөздерді дұрыс айту және жазу; көптік, септік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану. Заттың атын, санын білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану. 

30. 4-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тындалым және айтылым: күнделікті іс-әрекетке байланысты 

қарапайым сөздерді түсінуі, сурет бойынша жауап беру; қаратпа, қарапайым 

сөздердің мағынасын түсіну, көмекпен, өз бетімен жауап беру; үш сатылы 

сұрақтарға өз бетімен жауап беру; өз бетімен тақырып бойынша мәтінді кім (не) 

туралы айтылуын болжау;әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме беру (мұғалімнің 

көмегімен); мәтінде не туралы айтылғанын суреттен көрсету; өткен дыбыстарды 
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және і, һ дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс айту; қазақ тіліне тән дыбыстарды 

анық, дұрыс айту, ажырату; 

2) оқылым: оқу дағдыларын (тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану. Жай, 

сөйлемді оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу; шағын мәтіндерді (2-3 жай 

сөйлемнен тұратын) оқу; өз бетімен оқыған мәтіннің кез келген жерін тауып оқу; 

мәтіннен өз бетімен кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып оқу, атау; мұғалімнің 

көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну, қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату; мәтіннің мазмұны бойынша жоспар 

құру (мұғалімнің басшылығымен) және мазмұндау; көрнекілік сурет, мәтін 

бойынша Кімге? Неге? Кіммен? Немен? Неше жастасың? деген сұрақтарға 

қарапайым үлгілерді пайдаланып сөйлесу; затты сипаттау (үлкен, қызыл); 

этикалық оралымдарды қолдану; тақырыпқа сәйкес сөздерді дұрыс атау, есте 

сақтау, мағынасын түсіну; жаңа сөздердің аудармасын білу;үлгі бойынша сөйлей 

білу: мынау не? Мынау нелер?; сөйлеу үлгілерін түсінікті аудара білу; шағын 

жұмбақ, тақпақ жаттап айта білу; 

3) жазылым: үш-төрт сөзден құралған сөйлемдерді жазу; суреттер, мәтін 

бойынша қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс қолданып сұрақтарға жауап жазу; 

мәтіннің басы, ортасы, соңынан қателерін тауып көшіріп жазу; әріп элементтерін 

талаптарға сай жазу, сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу; көру, 

есту диктантты жазу; сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды қойып, жазу; 

4) тіл нормаларын қолдану: бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі аттары, 

жер-су атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс жазу; тәуелдік, көптік, септік, жіктік 

жалғауларының қарапайым формаларын қолдану; заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану. 

31. Осы бағдарламада оқу материалын сыныптар (тоқсандар) бойынша 

бөлу үлгі болып табылады, мұғалім оқу материалын оқып-үйренуді білім 

алушылардың меңгеру ерекшеліктерін ескере отырып, бір сыныптан екіншісіне 

(тоқсаннан екіншісіне) ауыстыруға құқылы. Cыныптағы білім алушылардың 

мүмкіндіктерімен ерекше оқыту қажеттілігіне байланысты тақырыпты 

меңгеруге қажет сағат санын мұғалім өзі анықтап, жоспарлайды. Әр сыныпта 

оқуды бұрын оқыған материалды қайталаудан басталады. 

 

 

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

32. Оқу бағдарламасында оқыту мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. 

Кодтық белгіде бірінші белгі – сыныбын, екінші және үшінші белгі – бөлімнің 

және бөлімшенің реттік санын, төртінші белгі оқу мақсатының реттік номерін 

көрсетеді. Мысалы, 2.1.2.1 кодында «2» - сыныбы, «1.2» - бөлімшесі,  

«1» - оқыту мақсатының реттік саны. 

33. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) «Тыңдалым және айтылым» бөлімі: 

1-кесте 
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Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 3-сынып 4-сынып 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын 

түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа 

байланысты 

мұғалімнің, 

сыныптастарының 

сөзін, қарапайым 

нұсқауын түсіну;  

2.1.1.2 қарапайым 

сөздерді 

көрнекілікке 

сүйеніп түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін 

қойып тындау, 

түсіну және оған 

сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл 

ым-ишараны 

қолданып әрекет 

жасау 

4.1.1.1 күнделікті 

іс-әрекетке 

байланысты 

қарапайым 

сөздерді түсіну; 

4.1.1.2 сурет 

бойынша жауап 

беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға 

жауап беру 

2.1.2.1 тыңдау 

барысында 

қаратпа, 

қарапайым 

сөздердің 

мағынасын түсіну; 

2.1.2.2 мазмұны 

бойынша сұрақтар, 

үлгі бойынша 

жауап беру; 

2.1.2.3 мазмұны 

бойынша өз 

бетімен жауап 

беру 

3.1.2.1 қаратпа 

сөздердің 

мағынасын түсіну; 

3.1.2.2 сұрақтарға 

үлгі бойынша 

жауап беру 

 

4.1.2.1 қаратпа, 

қарапайым 

сөздердің 

мағынасын 

түсіну, өз бетімен 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке 

байланысты 

сөздер мен 

нұсқауды 

түсіну 

2.1.3.1 сөйлеу 

барысында танысу, 

өзі туралы айту 

және затты 

сипаттау үшін 

сөздер мен сөз 

тіркестерін түсіну, 

қолдану 

3.1.3.1 күнделікті 

өмірде 

қолданылатын 

таныс сөздерден 

құралған 

қарапайым 

сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 

4.1.3.1 күнделікті 

өмірде 

қолданылатын 

таныс сөздер 

және сөз 

тіркестерінен 

құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау 

 

2.1.4.1 мәтіннің 

тақырыбын 

анықтау, негізгі 

ойды білу 

3.1.4.1 мәтіннің 

тақырыбын, негізгі 

мазмұнын анықтау 

(мұғалімнің 

көмегімен) 

4.1.4.1 өз бетімен 

тақырып 

бойынша мәтінді 

кім (не) туралы 

айтылуын болжау 

1.5 сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық 

2.1.5.1 мұғалімнің 

көмегімен айтылуы 

мен жазылуында 

3.1.5.1 сөздегі 

дыбыстарды дұрыс 

айту  

дыбыстардың 

мағына 

ажыратушылық 
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нормаға сәйкес 

дұрыс айту 

 

айырмашылығы 

жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

қызметін түсіну 

 

1.6 

Дыбыстардың 

артикуляциясы

н нақтылау, 

дұрыс айту 

 

 

2.1.6.1 жіңішке 

дауыстыларды 

естіп қабылдау, 

дұрыс айту, есте 

сақтау;  

2.1.6.2 жуан және 

жіңішке жұп 

дауыстыларды 

ажырата білу; 

2.1.6.3 дыбыстарды 

буындарда, 

сөздерде дұрыс 

қолдана білу; 

2.1.6.4 дыбыстарды 

сөз тіркестерінде 

дұрыс қолдана білу 

3.1.6.1 өтілген 

дыбыстарды және 

ұ, і, қ, ғ, ң, һ 

дыбыстарын дұрыс 

айту, ажырату;  

3.1.6.2 дауысты 

дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, 

о-ө; құрамында (а-

ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) 

дыбыстары бар 

сөздерді атау 

өткен 

дыбыстарды және 

і, һ дыбыстарын 

естіп ажырату, 

дұрыс айту 

 

 

2) «Оқылым» бөлімі: 

2-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 3-сынып 4-сынып 

2.1 Оқу 

дағдылары 

 

 

2.2.1.1 сөздерді 

буын жігімен 

дауыстап оқу; 

2.2.1.2  қысқа 

мәтінді буын 

жігімен дауыстап 

оқу 

3.2.1.1 оқу 

дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді 

тұтас оқу, түсініп 

оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі 

буындарды, 

сөздерді оқу, 

мағынасын түсініп 

аудару 

4.2.1.1 оқу 

дағдыларын 

(тұтас оқу, 

түсініп оқу) 

қолдану; 

4.2.1.2 жай, 

сөйлемді («Бала 

отыр») оқу, жазу, 

мәтіннен сөзді 

тауып, оқу 

2.2 Мәтін 

бойынша 

сұрақтарға 

жауап беру 

2.2.2.1 мәтінде 

кім? (не?) туралы 

айтылғанын 

анықтау, 

сұрақтарға жауап 

беру 

3.2.2.1 мәтіннің 

мазмұнын түсіну; 

3.2.2.2  кім? 

кімдер? не? нелер? 

не істеді? не 

істейді? қайда? 

сұрақтарына дұрыс 

жауап беріп, 

4.2.2.1 шағын 

мәтіндерді (2-3 

жай сөйлемнен 

тұратын) оқу, 

жазу 
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диалогтық сөйлеу 

тілін дамыту  

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін 

ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің 

көмегімен оқыған 

мәтіннің 

тақырыбын, басын, 

ортасын және 

соңын анықтау 

3.2.3.1 сұрақ 

бойынша оқыған 

мәтіннің басын, 

ортасын және 

соңын анықтау 

4.2.3.1 өз бетімен 

оқыған мәтіннің 

кез келген жерін 

тауып оқу 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің 

іс-әрекеттерін 

атау 

2.2.4.1 мұғалімнің 

көмегімен Не 

істеді? Не істеп 

жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайтті? 

деген сұрақтарға 

жауап беріп, 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен 

үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

4.2.4.1 мәтіннен 

өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің 

мәнін түсіну,  

мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің 

көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін 

түсіну 

3.2.5.1 мәтін 

иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар 

қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша 

қойылған сұраққа 

жауап беру 

(мұғалім 

көмегімен) 

4.2.5.1 мұғалімнің 

көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін 

түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, 

мәндес, көп 

мағыналы 

сөздердің 

мағыналарын 

ажырату 

2.6 Жаңа 

сөздердің 

мағынасы 

 

2.2.6.1 мәтіндегі 

жаңа сөздерді табу, 

оқу 

3.2.6.1 мәтіндегі 

жаңа сөздерді 

тауып оқу, 

мағынасын 

түсіндіру 

 

4.2.6.1 мәтін 

бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар 

қоя білу немесе 

оқығаны 

бойынша 

қойылған сұраққа 

жауап беру 

 

3) «Жазылым» бөлімі: 

3-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 3-сынып 4-сынып 

3.1 Жазу 

дағдылары 

2.3.1.1 қарапайым 

сөздерді жазу 

3.3.1.1 екі-үш 

сөзден құралған 

4.3.1.1 үш-төрт 

сөзден құралған 
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дағдыларын 

жетілдіру 

сөйлемдерді жазу 

дағдыларын 

жетілдіру 

сөйлемдерді жазу 

дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым 

сұрақтарға 

жауап жазу 

 

2.3.2.1 әріптермен 

қысқа сөздерді 

жазу 

3.3.2.1 мұғалім 

көмегімен 

оқыған/тыңдаған 

мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, 

сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, 

жазу 

4.3.2.1 суреттер, 

мәтін бойынша 

әріптерді дұрыс 

қолданып 

сұрақтарға жауап 

жазу 

3.3 Көшіріп 

жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен) 

 

2.3.3.1мәтіннен 

қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы 

бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп 

жазу 

3.3.3.1 сөйлемді 

тексеру және 

қателерін түзету 

 

4.3.3.1 мәтіннің 

басы, ортасы, 

соңынан 

қателерін тауып 

көшіріп жазу 

3.4 

Пунктуациялық 

нормаларды 

сақтау 

2.3.4.1 сөйлемде 

бірінші сөзді  бас 

әріппенжазу; 

2.3.4.2 сөйлемдің 

соңында нүкте қою 

3.3.4.1 сөйлемде 

бірінші сөзді  бас 

әріппенжазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің 

соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың 

көмегімен сөйлем 

соңында қажетті 

тыныс белгісін 

қою 

4.3.4.1 

сөйлемдерде 

тыныс белгілерін 

орынды қойып, 

жазу 

 

4) «Тіл нормаларын қолдану» бөлімі: 

4-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 

4.1 

Қарапайым 

орфография

лық және 

орфоэпиялы

қ нормалар 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып жазу 
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4.2 Сөздің 

буын және 

дыбыс 

үндестігі 

тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдану 

 айтылуы мен 

жазылуында 

айырмашыл

ығы жоқ 

сөздерді 

мұғалімнің 

айтуы 

бойынша 

жазу; 3.4.2.2 

көптік, 

септік 

жалғауларын

ың 

қарапайым 

формаларын 

қолдану 

4.3 

Грамматика

лық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою 

 

34. Бағдарлама жеңіл ақыл ойы кемістігі бар білім алушыларға арналған 

бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары 

негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ 

мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу 

мақсаттарының көлемі белгіленген. 

35. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің 

еркіне қалдырылады. 
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36. Оқыту бастауыш сыныптардағы белгіленген барлық оқу жылына 

арналған бірыңғай ортақ тақырыптар контекстінде жүзеге асырылады. 
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Бастауыш білім беру деңгейінің  

2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 
 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған  

бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар 

 

 

1) 2-сынып:  

1- кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Сөйлеу 

әрекеттерінің 

түрлері 

Бөлімше (дағдылары) Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Өзім туралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менің 

мектебім  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты 

мұғалімнің, сыныптастарының 

сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну;  

2.1.1.2 қарапайым сөздерді 

көрнекілікке сүйеніп түсіну 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, 

қарапайым сөздердің мағынасын 

түсіну;  

2.1.2.2 мазмұны бойынша 

сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау 

үшін сөздер мен сөз тіркестерін 

түсіну, қолдану 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын 

анықтау, негізгі ойды білу 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен 

айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп 

қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;  

2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп 

дауыстыларды ажырата білу 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 2.2.1.1 сөздерді буын жігімен 

дауыстап  оқу; 

2.2.1.2  қысқа мәтінді буын жігімен 

дауыстап  оқу 

2.2 Мәтін бойынша 2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы 
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сұрақтарға жауап беру айтылғанын анықтау, сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

мәтіннің тақырыбын, басын, 

ортасын және соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не 

істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайтті? деген сұрақтарға 

жауап беріп, кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау. 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, 

оқу 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу 

дағдыларын жетілдіру. 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен 

қысқа сөздерді жазу 

3.3Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс 

белгілерін дұрыс қойып жазу 

 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен 

сөйлемді бас әріппен бастап жазып, 

сөйлем соңына тиісті тыныс 

белгілерін қою 

2-тоқсан 

Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты 

мұғалімнің, сыныптастарының 

сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. 

Қарапайым сөздерді көрнекілікке 

сүйеніп түсіну 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

2.1.2.3 мазмұны бойынша өз 

бетімен жауап беру 

 

1.3 Сөздердің 2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, 
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Бізді 

қоршаған 

әлем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

өзі туралы айту және затты 

сипаттау үшін сөздер мен сөз 

тіркестерін түсіну, қолдану 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын 

анықтау, негізгі ойды білу 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен 

айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

1.6Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

 

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп 

қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;  

2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп 

дауыстыларды ажырата білу; 

2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, 

сөздерде дұрыс қолдана білу 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 2.2.1.1 сөздерді буын жігімен 

дауыстап  оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы 

айтылғанын анықтау, сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

мәтіннің тақырыбын, басын, 

ортасын және соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не 

істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайтті? деген сұрақтарға 

жауап беріп, кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау. 

2.5 Cөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну 

 

 

 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, 

оқу 

Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу 

дағдыларын жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен 

қысқа сөздерді жазу 

3.3Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 
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 2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс 

белгілерін дұрыс қойып жазу 

 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен 

сөйлемді бас әріппен бастап жазып, 

сөйлем соңына тиісті тыныс 

белгілерін қою 

3-тоқсан 

Саяхат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты 

мұғалімнің, сыныптастарының 

сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. 

Қарапайым сөздерді көрнекілікке 

сүйеніп түсіну 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, 

қарапайым сөздердің мағынасын 

түсіну; 

2.1.2.2 мазмұны бойынша сұрақтар, 

үлгі бойынша жауап беру; 

2.1.2.3 мазмұны бойынша өз бетімен 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау 

үшін сөздер мен сөз тіркестерін 

түсіну, қолдану 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын түсіну 

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын 

анықтау, негізгі ойды білу 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен 

айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

 

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды  естіп 

қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;  

2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп 

дауыстыларды ажырата білу; 

2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, 

сөздерде дұрыс қолдана білу; 

2.1.6.4 дыбыстарды сөз 

тіркестерінде дұрыс қолдана білу 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 2.2.1.1 сөздерді буын жігімен 

дауыстап  оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы 

айтылғанын анықтау, сұрақтарға 
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жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

мәтіннің тақырыбын, басын, 

ортасын және соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не 

істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайда? деген сұрақтарға 

жауап беріп, кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.5 Cөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну, мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, 

оқу 

Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу 

дағдыларын жетілдіру. 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен 

қысқа сөздерді жазу 

3.3Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс 

белгілерін дұрыс қойып жазу 

 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен 

сөйлемді бас әріппен бастап жазып, 

сөйлем соңына тиісті тыныс 

белгілерін қою 

4-тоқсан 

Тағам және 

сусын 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты 

мұғалімнің, сыныптастарының 

сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну;  

2.1.1.2 қарапайым сөздерді 

көрнекілікке сүйеніп түсіну 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, 

қарапайым сөздердің мағынасын 

түсіну; 

 2.1.2.2 мазмұны бойынша сұрақтар, 
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Дені саудың 

– жаны сау 

үлгі бойынша жауап беру; 

2.1.2.3  мазмұны бойынша өз бетімен 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау 

үшін сөздер мен сөз тіркестерін 

түсіну, қолдану 

 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын 

анықтау, негізгі ойды білу 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

2.1.5.1 мұғалімніңкөмегімен 

айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп 

қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;  

2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп 

дауыстыларды ажырата білу; 

2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, 

сөздерде дұрыс қолдана білу; 

2.1.6.4 дыбыстарды сөз 

тіркестерінде дұрыс қолдана білу 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 2.2.1.2 қысқа мәтінді буын жігімен 

дауыстап оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы 

айтылғанын анықтау, сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

мәтіннің тақырыбын, басын, 

ортасын және соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не 

істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайтті? деген сұрақтарға 

жауап беріп, кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау. 

2.5 Cөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну, мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, 

оқу 

Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу 

дағдыларын жетілдіру. 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен 

қысқа сөздерді жазу 
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жауап жазу 

3.3Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс 

белгілерін дұрыс қойып жазу 

 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен 

сөйлемді бас әріппен бастап жазып, 

сөйлем соңына тиісті тыныс 

белгілерін қою 

 

2) 3-сынып: 

2-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Сөйлеу 

әрекеттерінің 

түрлері 

Бөлімше (дағдылары) Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Өзім туралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менің 

мектебім  

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, 

түсіну және оған сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл ым-ишараны 

қолданып әрекет жасау 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

3.1.2.1 қаратпа сөздердің 

мағынасын түсіну, үлгі бойынша 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

3.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздерден 

құралған қарапайым сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын 

анықтау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін 

(дауысты, жуан және жіңішке; 

дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату 

және дұрыс дыбыстау  

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, 

қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, 

ажырату;  



20 

 3.1.6.2 дауысты дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында 

(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар 

сөздерді атау 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді 

оқу, жазу, мағынасын түсініп 

аудару 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну 

 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған 

мәтіннің басын, ортасын және 

соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру (мұғалім 

көмегімен) 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді 

тауып оқу, мағынасын түсіндіру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

3.3.2.1 мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және 

қателерін түзету 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем 

соңында қажетті тыныс белгісін қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; 

мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, ү, ұ, ң, 

қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді 

мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 
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3.4.2.2 көптік, септік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

3.4.3.1 заттың атын, санын білдіретін 

сөздерді ажырату және орынды 

қолдану 

2-тоқсан 

Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізді 

қоршаған 

әлем 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, 

түсіну және оған сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл ым-ишараны 

қолданып әрекет жасау 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

3.1.2.1 қаратпа сөздердің 

мағынасын түсіну, үлгі бойынша 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

3.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздерден 

құралған қарапайым сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын 

анықтау 

1.5Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін 

(дауысты, жуан және жіңішке; 

дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату 

және дұрыс дыбыстау  

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, 

қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, 

ажырату;  

3.1.6.2 дауысты дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында 

(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар 

сөздерді атау 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді 

оқу, жазу, мағынасын түсініп 

аудару 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну 

 

 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған 

мәтіннің басын, ортасын және 

соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 
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2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру (мұғалім 

көмегімен) 

2.6  Жаңа сөздердің 

мағынасы 

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді 

тауып оқу, мағынасын түсіндіру 

Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

3.3.2.1 мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және 

қателерін түзету 

 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың көмегімен 

сөйлем соңында қажетті тыныс 

белгісін қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; 

3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, 

ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін 

сөздерді дұрыс айту және жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді 

мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 

қарапайым формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

3.4.3.1 заттың атын, санын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

3-тоқсан 

Саяхат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, 

түсіну және оған сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл ым-ишараны 

қолданып әрекет жасау 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын 

түсіну; 

3.1.2.2 сұрақтарға үлгі бойынша 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

3.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздерден 

құралған қарапайым сөйлемдердің 
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Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

 

 

 

 

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

мағынасын түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын 

анықтау 

1.5Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін 

(дауысты, жуан және жіңішке; 

дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату 

және дұрыс дыбыстау  

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, 

қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, 

ажырату;  

3.1.6.2 дауысты дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында 

(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар 

сөздерді атау 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді 

оқу, жазу, мағынасын түсініп аудару 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну 

 

 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған 

мәтіннің басын, ортасын және соңын 

анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша қойылған сұраққа 

жауап беру (мұғалім көмегімен) 

2.6  Жаңа сөздердің 

мағынасы 

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді 

тауып оқу, мағынасын түсіндіру 

Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

3.3.2.1 мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және 

қателерін түзету 

3.4 Пунктуациялық 3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 
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нормаларды сақтау 

 

әріппен жазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем 

соңында қажетті тыныс белгісін қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; 

3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, 

ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін 

сөздерді дұрыс айту және жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді 

мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 

көптік, септікжалғауларының 

қарапайым формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

3.4.3.1 заттың атын, санын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

4-тоқсан 

Тағам 

және сусын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дені саудың 

– жаны сау 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, 

түсіну және оған сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл ым-ишараны 

қолданып әрекет жасау 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын 

түсіну; 

3.1.2.2 сұрақтарға үлгі бойынша 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

3.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздерден 

құралған қарапайым сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын 

анықтау 

1.5Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін 

(дауысты, жуан және жіңішке; 

дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату 

және дұрыс дыбыстау  

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, і, 

қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, 

ажырату; дауысты дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында 

(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар 

сөздерді атау 

Оқылым 2.1 Оқу дағдылары 3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді 
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оқу, жазу, мағынасын түсініп 

аудару 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну 

 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған 

мәтіннің басын, ортасын және 

соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру (мұғалім 

көмегімен) 

2.6  Жаңа сөздердің 

мағынасы 

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді 

тауып оқу, мағынасын түсіндіру 

Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

3.3.2.1 мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және 

қателерін түзету 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың көмегімен 

сөйлем соңында қажетті тыныс 

белгісін қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; 

3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, 

ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін 

сөздерді дұрыс айту және жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді 

мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 

көптік, септікжалғауларының 

қарапайым формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

3.4.3.1 заттың атын, санын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

 

3) 4 сынып: 
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3-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Сөйлеу 

әрекеттерінің 

түрлері 

Бөлімше (дағдылары) Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Өзім туралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менің 

мектебім  

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тындаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке 

байланысты қарапайым сөздерді 

түсінуі, сурет бойынша жауап беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап 

беру 

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым 

сөздердің мағынасын түсіну, өз 

бетімен жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

4.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздер және 

сөз тіркестерінен құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша 

мәтінді кім (не) туралы айтылуын 

болжау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

дыбыстардың мағына 

ажыратушылық қызметін түсіну 

 

1.6Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

өткен дыбыстарды және і, һ 

дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс 

айту 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

4.2.1.2 жай, сөйлемді (Бала отыр.) 

оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен 

мұғалім алып қойған сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату  

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің 

кез келген жерін тауып оқу 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын 

ажырату 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар қоя білу немесе 

оқығаны бойынша қойылған 
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сұраққа жауап беру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша 

қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс 

қолданып сұрақтарға жауап жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, 

соңынан қателерін тауып көшіріп 

жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс 

белгілерін орынды қойып, жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын 

сөздерді (кісі аттары, жер-су 

атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс 

жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, 

жіктік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

2-тоқсан 

Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізді 

қоршаған 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тындаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке 

байланысты қарапайым сөздерді 

түсінуі, сурет бойынша жауап беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің 

мағынасын түсіну, өз бетімен жауап 

беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

4.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздер және 

сөз тіркестерінен құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша 

мәтінді кім (не) туралы айтылуын 

болжау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

дыбыстардың мағына 

ажыратушылық қызметін түсіну 

 

1.6Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

өткен дыбыстарды және і, һ 

дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс 

айту 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді 

(Бала отыр) оқу, жазу, мәтіннен 
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әлем 

 

сөзді тауып, оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен 

мұғалім алып қойған сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату  

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің 

кез келген жерін тауып оқу 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын 

ажырату 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар қоя білу немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша 

қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс 

қолданып сұрақтарға жауап жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, 

соңынан қателерін тауып көшіріп 

жазу 

3.4Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс 

белгілерін орынды қойып, жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын 

сөздерді (кісі аттары, жер-су 

атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс 

жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, 

жіктік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

3-тоқсан 

Саяхат 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

1.1 Тындаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке 

байланысты қарапайым сөздерді 

түсінуі, сурет бойынша жауап беру 
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Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

 

 1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің 

мағынасын түсіну, өз бетімен жауап 

беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

4.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздер және 

сөз тіркестерінен құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша 

мәтінді кім (не) туралы айтылуын 

болжау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

дыбыстардың мағына 

ажыратушылық қызметін түсіну 

 

1.6Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

өткен дыбыстарды және і, һ 

дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс 

айту 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді 

(Бала отыр.) оқу, жазу, мәтіннен 

сөзді тауып, оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен 

мұғалім алып қойған сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату  

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің 

кез келген жерін тауып оқу 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын 

ажырату 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар қоя білу немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша 

қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс 

қолданып сұрақтарға жауап жазу 
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3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, 

соңынан қателерін тауып көшіріп 

жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс 

белгілерін орынды қойып, жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын 

сөздерді (кісі аттары, жер-су 

атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс 

жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, 

жіктік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

 4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

4-тоқсан 

Тағам 

және сусын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тындаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке 

байланысты қарапайым сөздерді 

түсінуі, сурет бойынша жауап беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап 

беру 

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым 

сөздердің мағынасын түсіну, өз 

бетімен жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

4.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздер және 

сөз тіркестерінен құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша 

мәтінді кім (не) туралы айтылуын 

болжау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

дыбыстардың мағына 

ажыратушылық қызметін түсіну 

 

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

өткен дыбыстарды және і, һ 

дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс 

айту 

Оқылым 

 

2.1 Оқу дағдылары 4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді 

(Бала отыр.) оқу, жазу, мәтіннен 

сөзді тауып, оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен 

мұғалім алып қойған сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату  

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің 

кез келген жерін тауып оқу 
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Дені саудың 

– жаны сау 

 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын 

ажырату 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар қоя білу немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша 

қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс 

қолданып сұрақтарға жауап жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, 

соңынан қателерін тауып көшіріп 

жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс 

белгілерін орынды қойып, жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын 

сөздерді (кісі аттары, жер-су 

атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс 

жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, 

жіктік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 
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