
Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы «5» ақпандағы 

№ 51 бұйрығына 5-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сәуірдегі  

№ 115 бұйрығына 550 -қосымша 

 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш  

білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Оқу және тіл дамыту» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы  

(оқыту қазақ тілінде) 

 

 

1 - тарау. Жалпы ережелер 
 

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

білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Оқу және тіл дамыту» 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. Бағдарламаның мақсаты – әр түрлі оқу түрлерін қолдана отырып, 

мәтінді дұрыс түсінуге үйрету, оқылған сөздерді ұғынуын, байланыстырып 

сөйлеуі мен коммуникативтік дағдыларын дамыту. 

3. Бағдарламаның міндеттері: 

1) сөздердің дыбыстық құрылымын бұзбай, екпінін сақтап мәтіндерді 

дұрыс оқуды қалыптастыру; 

2) қолжетімді түсінікті шығармаларды мәнерлеп оқу тәсілдерін 

меңгеруге ықпал ету; 

3) білім алушылардың ойлау үдерісінің қарқынына сәйкес тез, мәнерлеп 

оқу дағдысын қалыптастыру. 

4. Түзете дамыту міндеттері: 

1) білім алушылардың танымдық іс-әрекетінің жетіспеушіліктерін 

барынша түзетуге ықпал ету; 

2) білім алушылардың көрнекі-әрекеттік және көрнекі-бейнелі ойлауын, 

ойлау операцияларын (талдау, салыстыру, қорыту, жіктеу) дамыту; 

3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті қалыптастыру.  

 

 

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

 



5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдердің 

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 тәсілі және саралап оқыту 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. Оқу сабақтарында түсіндірмелі оқу ұйымдастырылады: мәтіннің 

логикалық екпінін, үзілісі және интонациясын сақтау; мәтін мазмұнын 

талдауға көп көңіл бөлу, ұғымдардың мағынасын ашып, нақтылау; жеке 

сөздердің мәнін анықтау; кейіпкерлердің мінезі мен сөйлеуіне назар аудару; 

мазмұнын қарастырып, түсініксіз сөздерді түсіндіргенде суреттер, заттар, 

үлгілер, муляждар, макеттер және басқа да көрнекіліктерді қолдану.  

12. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 

бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асады. 

13. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен 

жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.  

14. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей 

мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге 

асырады.  

15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың 

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

қорытынды бақылау түрінде іске асырылады. 

16. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау 

мақсатында жүргізіледі; бұл ретте педагог сабақта білім алушылардың 



қызметін бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық 

қызмет түрлерін талдауды пайдаланады.  

17. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім 

алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле 

отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.  

18. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау 

мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, 

жетістіктері оқу картасына енгізіледі.  

 

 

3 - тарау. «Оқу және тіл дамыту» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

19. «Оқу және тіл дамыту» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:  

1) 2 сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылы бойынша 102 сағатты; 

2) 3 сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылы бойынша 102 сағатты; 

3) 4 сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылы бойынша 102 сағатты құрайды. 

20. Бағдарлама 2 бөлімді қамтиды:  

1) «Тыңдалым және айтылым» бөлімі; 

2) «Оқылым» бөлімі. 

21. «Тыңдалым және айтылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) сөздің негізгі бірліктерін қабылдау және жаңғырту; 

2) аудио және видео ақпараттар мазмұнын түсіну; 

3) жағдаятты болжау; 

4) қарым-қатынастағы жағдаяттарға байланысты сөз нормаларын 

сақтау; 

5) тыңдаушылардың назарын аудару;  

6) ұсынған тақырыпқа әңгіме құрастыру; 

7) жаттау және жатқа айту;  

8) сахналау және драмалау. 

22. «Оқылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) оқу түрлерін қолдану; 

2) мәтіннің тақырыбын анықтау; 

3) шығармалардың түрін анықтау (әңгіме, ертегі, өлең); 

4) сұрақтар мен жауаптарды құрастыру; 

5) мәтіннің мазмұнын айту. 

23. 2-сыныпқа арналған «Оқу және тіл дамыту» пәнінің базалық 

мазмұны: 

1) тыңдалым және айтылым: сөздер және буындар кешенін есте сақтау 

және анық айту; қойылған мақсатқа сәйкес ақпаратты тыңдалған мәтіннен 

бөлу; түрлі жағдайларда өз тілектерін, өтініштерін құрастыра білу; диалогқа 

қатысу; сұрақтарға толық жауап беру; интонация мен бейвербальды қарым-

қатынас құралдарын дұрыс қолдану; мұғалімнің көмегімен суреттер бойынша, 

оқылған мәтінге ұқсас әңгіме құрастыру; мұғалімнің дауысынан өлеңдер, 

жаңылтпаштар, тақпақтар жаттау; тақпақтар, жаңылтпаштар, өлеңдер айту; 



тақпақтарды жатқа айту, иллюстрацияға сүйеніп таныс ертегілерді қайталау; 

мұғалімнің көмегімен әдеби шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу; адамның әр 

түрлі эмоционалдық жағдайын көрсету; ертегілерді сахналауға қатысу; 

2) оқылым: буындап оқу, жыл соңында бүтін сөздерді оқу; дауыстап оқу; 

оқу барысында тыныс белгілеріне сәйкес интонацияны сақтау; тақпақ түрінде 

және әңгімелеу шығармаларын ажырату; әрекет бойынша қарапайым 

анықтаушы сұрақтарды құрастыру; мәтінге берілген суреттерді тірекке алып 

оқылған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру; қойылған 

сұрақтарға жауап беру үшін мәтіннен сөйлемдер табу; мұғалімнің сұрақтары 

бойынша мәтіннің мазмұнын айту; орфографиялық және орфоэпиялық оқуды 

меңгеру; мазмұны қолжетімді кітаптармен танысу, оқитын кітапты қарастыру, 

кітаптың, автордың дұрыс аталуы; сұрақтарға жауап: «Кім туралы? Не туралы 

айтады?». 

24. 2-cынып бойынша оқылатын шығармалар: балалардың мектептегі 

өмірі, оқушылардың міндеттері туралы шағын көлемді әңгімелер; жақсы және 

жаман қылықтары туралы, достық және жолдастық көмек; отбасы туралы, 

ересектердің еңбегі туралы; Отан туралы, Астана туралы, түрлі жыл 

мезгілдерінде жануарлар мен адамдардың өмірінде болатын өзгерістер жайлы. 

Адамгершілік-этикалық, бейбітшілік және достық тақырыптарына әңгімелер, 

ертегілер, мақал-мәтелдер, жазба әдебиеті үлгілерінен: Б.Жақыпов;  

К. Кузембай; Ә. Табылдиев; М. Хакимжанова; Е.Өтетілеуұлы; 

М.Жаманбалинов; М. Дүйсенов; А. Құдайбергенов; Ә. Табылды; А. Асылбек; 

М. Төрежанов; Т. Молдағалиев; М. Әуезов; С. Көбеев; Ж. Смаков;  

С. Жиенбаев; Қ. Ыдырысов; Қ. Құныпияұлы; С. Оспанов; Ө. Тұрманжанов;  

Ә. Фазуллаұлы. 

25. 3-сыныпқа арналған «Оқу және тіл дамыту» пәнінің базалық 

мазмұны: 

1) тыңдалым және айтылым: сөздер мен буынның дыбыстық 

құрылымын құрастыру және бұрмалаусыз оқу; ақпараттың мазмұнын беруге 

байланысты әртүрлі мазмұндауды қолдану; мәтіндегі суреттер арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау; тақырып және бастамасы бойынша жағдаятты әрі 

қарай болжау; берілген тақырыпқа диалогқа қатысу, сұрақтар қою; диалог 

құру; тақырыптағы тірек сөздер арқылы ұжымдық әңгіме құрастыру; сюжетті 

суреттер және мұғалімнің сұрақтары бойынша шағын әңгіме құрастыру; бас 

кейіпкерді, оқиғаны мұғалімнің сұрақтары бойынша сөзбен сипаттау әдісін 

қолдану; өлеңдер мен жұмбақтарды жатқа айту; таныс ертегі, оқиғаны 

мұғалімнің сұрақтары бойынша мазмұндау; әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу; 

2) оқылым: бүтін сөздерді қолданып оқу, қиын сөздерді буындап оқу, 

дауыстап және «іштей» оқу; шығарманы дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге 

бөліп, мәнерлеп оқу, мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбын және жетекші 

ойды анықтау; мәтінді бөлімдерге бөліп және әр бөлімді мұғалімнің көмегімен 

атау; мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау; мәтінді әңгімелеу, 

мәтін кейіпкерлерін атау, оқылған мазмұн бойынша қарапайым анықтаушы, 



дәлелдеуді қажет ететін сұрақтарды құрастыру; мазмұны бойынша сұрақтарға 

жауап беру. 

26. 3-cынып бойынша оқылатын шығармалар: ауыз әдебиеті үлгілерінен: 

балалардың үй шаруасына араласуы туралы; ұлттық мерекелер және елдегі 

елеулі оқиғалар жайлы балаларға арналған тақпақ, мәтіндер, санамақ, 

мадақтау, төрт түлік туралы өлеңдер, Наурыз жыры, ертегілер (әртүрлі 

тақырыптағы хайуанаттар жайындағы ертегілер мен қиял-ғажайып оқиғалы 

ертегілер), мақал-мәтелдер, әртүрлі тақырыптағы жұмбақ, жаңылтпаштар; 

жұмыс мамандықтары, адамдардың еңбекке, табиғатқа, бір-біріне деген 

көзқарастары туралы жазба әдебиеті үлгілерінен: Ы. Алтынсарин, А. 

Құнанбаев, А. Байтұрсынов,  

Ж. Жабаев, М. Әуезов, Б. Соқпақбаев, Ш. Смаханұлы, Мырза Әли, М. 

Әлімбай, Ө. Тұрманжанов, Ж. Смақов, Ә. Дүйсенбиев,  Т. Молдағалиев, Е. 

Өтетілеуов,  

Б. Кірісбаев, Е. Елубай, С. Қалиев, С. Сейітов, Б. Ысқақов, Ә. Табылдиевтың 

өлең-жырлары, ертегі-мысалдары, әңгімелері; әлем халықтары балалар 

әдебиетінің көрнекті өкілдерінің үлгілі шығармалары: әңгіме, мысал, 

ертегілер. 

27. 4-сыныпқа арналған «Оқу және тіл дамыту» пәнінің базалық 

мазмұны: 

1) тыңдалым және айтылым: түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың 

мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, мазмұны бойынша қарапайым 

сұрақтарға жауап беру; шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, сипаттамалары 

және оқиғалар арқылы жағдаятты әрі қарай болжау; жағдаяттың уақытына, 

шарттарына және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге және жоспарлауға 

сөздік нормаларды қолдану; өз хабарламаларын түсінікті құру, дауыс 

ырғағының негізгі элементтерін, ым-ишара қолдана отырып сөздерді 

серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару; тірек жоспар және мәтін 

бөлімдерінің негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме құрастыру; жеке 

әсерлері, сюжетті суреттер бойынша, мұғалім оқыған мәтінге ұқсас әңгіме 

құрастыру; таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды айту; өлеңдер мен тақпақтарды 

жатқа айту; мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу; әдеби шығарманың 

кейіпкерін бейнелеу; ертегілерді сахналау;  

2) оқылым: оқу мақсатына сай оқудың қажетті түрін таңдау (таныстыру, 

таңдау, дауыстап, «іштей» оқу); мәтіннің тақырыбын анықтау, мұғалімнің 

көмегімен жетекші ой қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді табу; 

бөлімдердің аталуына сәйкес мәтіндерді бөлімдерге бөлу; басты кейіпкерлерді 

анықтап, оларды бағалау; кейіпкерлерді, оқиғаларды, табиғатты суреттейтін 

сөздер, сөйлемдерді мәтіннен таңдап алу; шығарманың негізгі ойын, оқиғаның 

себеп-салдарын түсіну; мұғалімнің көмегімен шығарманың түрін анықтау 

және өз таңдауын дәлелдеу; оқыған мәтінге қойыған сұрақтарға толық жауап 

беру; қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай отырып мәтіннің мазмұнын айту. 

28. 4-cынып бойынша оқылатын шығармалар: балалардың мектептегі 

өмірі, оқушылардың міндеттері туралы әңгімелер; отбасы туралы, 

ересектердің еңбегі туралы; балалардың үй шаруасына араласуы туралы; Отан 



туралы, астана туралы, ұлттық мерекелер және елдегі елеулі оқиғалар жайлы; 

жұмыс мамандықтары, адамдардың еңбекке, табиғатқа, бір-біріне деген 

көзқарастары туралы; білім алушылардың қоғамға пайдалы еңбегі туралы, 

түрлі жыл мезгілдерінде жануарлар мен адамдардың өмірінде болатын 

өзгерістер жайлы, адамгершілік-этикалық, бейбітшілік және достық, аспан 

әлемі, су асты тіршілігі, табиғат құбылыстары, жаратылыс құпиялары, адамзат 

сырлары, техника жетістіктері, халықтық әдет-ғұрып, салт-дәстүр туралы 

тақырыптарына әңгімелер, ертегілер, мақалалар, мақал-мәтелдер; 

ұсынылатын ақын, жазушылардың шығармалары: Ы. Алтынсарин, А. 

Құнанбаев, Ж. Жабаев,  

А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, Б. Майлин,  

М. Әуезов, С. Бегалин, Б. Соқпақбаев, Ш. Смаханұлы, Қ. Мырза Әли,  

М. Әлімбай, Ө. Тұрманжанов, Ж. Смақов, Қ. Баянбай, Ә. Дүйсенбиев,  

Ә. Табылдиев, А. Асылбеков, Т. Молдағалиев, Е. Өтетілеуов, Б. Кірісбаев,  

Е. Елубай, С. Қалиев, С. Сейітов, Е.Егеубаев, Н.Мұраталиев, Б. Ысқақовтың 

өлең-жырлары, ертегі-мысалдары, әңгімелері; әлем халықтары балалар 

әдебиетінің көрнекті өкілдерінің үлгілі шығармалары: әңгіме, мысал, 

ертегілері. 

 

 

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

29. 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. 

30. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) «Тыңдалым және айтылым» бөлімі: 

1-кесте 

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 3-сынып 4-сынып 

1.1 Сөздің 

негізгі 

бірліктерін 

қабылдау 

және 

жаңғырту  

2.1.1.1 сөздер және 

буындар кешенін 

есте сақтау және 

анық айту  

 

3.1.1.1 сөздер мен 

буынның 

дыбыстық 

құрылымын 

құрастыру және 

бұрмалаусыз оқу 

4.1.1.1 

грамматикалық және 

орфоэпиялық 

нормаларды сақтай 

отырып, тілдік 

біліктерді белсенді 

сөйлеу қызметінде 

пайдалану  

1.2 Аудио 

және видео 

ақпараттар 

2.1.2.1 қойылған 

мақсатқа сәйкес 

ақпаратты 

3.1.2.1 ақпарат 

мазмұнына сай 

бағдарлану;  

4.1.2.1 түрлі 

ақпаратты қабылдау, 

ақпараттың 

мазмұнына 



мазмұнын 

түсіну 

тыңдаған мәтіннен 

бөлу  

3.1.2.2 ақпараттың 

мазмұнын беруге 

байланысты 

әртүрлі 

мазмұндауды 

қолдану (ерікті, 

жоспар бойынша, 

драмалау)  

байланысты сұрақтар 

құрастыру, мазмұны 

бойынша қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беру; 

4.1.2.2 мазмұнды 

берілген түрде айту  

1.3 

Жағдаятты 

болжау 

 3.1.3.1 мәтіндегі 

суреттер арқылы 

жағдаятты әрі 

қарай болжау; 

3.1.3.2 тақырып 

және бастамасы 

бойынша 

жағдаятты әрі 

қарай болжау  

4.1.3.1 шығарма 

кейіпкерлерінің 

әрекеттері, 

сипаттамалары және 

оқиғалар арқылы 

жағдаятты әрі қарай 

болжау;  

4.1.3.2 өз таңдауын 

негіздеу 

1.4 Қарым-

қатынастағ

ы 

жағдаяттарғ

а 

байланысты 

сөз 

нормаларын 

сақтау 

2.1.4.1 түрлі 

жағдайларда өз 

тілектерін, 

өтініштерін 

құрастыра білу;  

2.1.4.2 диалогқа 

қатысу; 

2.1.4.3 сұрақтарға 

толық жауап беру 

 

3.1.4.1 түрлі 

жағдайларда өз 

тілектерін, 

өтініштерін 

құрастыра білу;  

3.1.4.2 жағдайға 

байланысты сөйлеу 

этикетін қолдану; 

3.1.4.3 берілген 

тақырыпқа 

диалогқа қатысу, 

сұрақтар қою; 

3.1.4.4 диалог құру, 

әңгімелескен 

адамның 

көзқарасын бөлісу 

4.1.4.1 жағдаяттың 

уақытына, 

шарттарына және 

мақсатына сай өз іс 

әрекеттерін реттеуге 

және жоспарлауға 

сөздік нормаларды 

қолдану  

 

1.5 

Тыңдаушыл

ардың 

назарын 

аудару 

2.1.5.1 қарым-

қатынастың 

вербалды емес 

құралдарын және 

дауыс ырғағын тең 

қолдану  

3.1.5.1 дауыс 

ырғағының негізгі 

элементтерін 

қолдану, ым-

ишара, мимика, 

тыңдаушылардың 

назарын аудару 

(«Сіздер қалай 

ойлайсыздар?» 

«Басқа ой бар ма?») 

4.1.5.1 өз 

хабарламаларын 

түсінікті құру, дауыс 

ырғағының негізгі 

элементтерін, ым-

ишара қолдана 

отырып сөздерді 

серіктестерінің дұрыс 

түсінуіне назар 

аудару 

1.6 Ұсынған  

тақырыпқа 

2.1.6.1 мұғалімнің 

көмегімен 

3.1.6.1 

тақырыптағы тірек 

4.1.6.1 тірек жоспар 

және мәтін 



әңгіме 

құрастыру 

суреттерге қарап, 

оқыған мәтінге 

ұқсас әңгіме құру 

сөздер арқылы: 

менің отбасым, 

балалар ойыны, 

сүйікті 

ойыншығым, 

мектептік үзілісте, 

менің досым 

берілген 

тақырыптарға 

ұжымдық әңгіме 

құрастыру; 

3.1.6.2 сюжетті 

суреттер және 

мұғалімнің 

сұрақтары 

бойынша шағын 

әңгіме құрастыру; 

3.1.6.3 бас 

кейіпкерді, 

оқиғаны 

мұғалімнің 

сұрақтары 

бойынша сөзбен 

сипаттау әдісін 

қолдану 

бөлімдерінің 

негізінде ұжымдық 

және өзіндік әңгіме 

құрастыру;  

4.1.6.2 жеке әсерлері, 

сюжетті суреттер 

бойынша, мұғалім 

оқыған мәтінге ұқсас 

әңгіме құрастыру 

 

1.7 Жаттау 

және жатқа 

айту 

2.1.7.1 мұғалімнің 

даусымен 

өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды 

жаттау; 

2.1.7.2 жаттаған 

өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды 

айту; 

2.1.7.3 таныс 

ертегілерді суретті 

тірекке алып 

мазмұндау 

3.1.7.1 мұғалімнің 

даусымен 

өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды 

жаттау; 

3.1.7.2 жаттаған 

өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды 

айту; 

3.1.7.3 таныс 

ертегі, оқиғаны 

мұғалімнің 

сұрақтары 

бойынша 

мазмұндау; 

3.1.7.4 ойында 

жаттаған өлеңдерді 

қолдану; 

3.1.7.5 өлеңдер мен 

жұмбақтарды айту 

4.1.7.1 таныс 

өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды 

айту; 

4.1.7.2 ойында 

жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды 

қолдану; 

4.1.7.3 өлеңдер 

жаттау; 

4.1.7.4 мысалдар мен 

өлеңдерді мәнерлеп 

оқу; 

4.1.7.5 мерекелерде 

өлеңдер айтуға 

қатысу; 

4.1.7.6 таныс 

әңгімелерді, 

ертегілерді 

мазмұндау 



1.8 

Сахналау 

және 

драмалау 

2.1.8.1 мұғалімнің 

көмегімен әдеби 

шығарманың 

кейіпкерін 

бейнелеу; 

2.1.8.2 адамның 

түрлі эмоциялық 

жағдайын көрсету; 

2.1.8.3 ертегілерді 

сахналауға қатысу  

3.1.8.1 әдеби 

шығарманың 

кейіпкерін 

бейнелеу; 

3.1.8.2 адамның 

түрлі эмоциялық 

жағдайын көрсету; 

3.1.8.3 ертегілерді 

сахналауға қатысу 

4.1.8.1 әдеби 

шығарманың 

кейіпкерін бейнелеу;  

4.1.8.2 адамның түрлі 

эмоциялық жағдайын 

көрсету; 

4.1.8.3 ертегілерді 

сахналауға қатысу 

 

2) «Оқылым» бөлімі: 

2-кесте 

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2 - сынып 3 - сынып 4 - сынып 

2.1 Оқу 

түрлерін 

қолдану 

2.2.1.1 буындап 

оқуды жыл 

соңында бүтін 

сөздерді оқуға 

ауыстыру;  

2.2.1.2 дауыстап 

оқуды қолдану; 

2.2.1.3 тыныс 

белгілеріне сәйкес 

оқығанда 

интонацияны 

сақтау 

3.2.1.1 бүтін 

сөздерді 

қолданып оқу, ал 

қиын сөздерді 

оқығанда – 

буындап оқуды 

қолдану; 

2.2.1.2 дауыстап 

және «іштей» 

оқуды қолдану; 

2.2.1.3 тыныс 

белгілеріне сәйкес 

оқығанда 

интонацияны 

сақтау 

4.2.1.1 оқу мақсатына 

сай оқудың қажетті 

түрін таңдау 

(таныстыру, таңдау, 

дауыстап, «іштей» 

оқу); 

4.2.1.2 тыныс 

белгілеріне сәйкес 

оқығанда 

интонацияны сақтау 

 

2.2 

Мәтіннің 

тақырыбын 

анықтау 

2.2.2.1 мәтіге 

берілген 

иллюстрация және 

аталуын тірекке 

ала отырып 

мәтіннің негізгі 

мазмұнын анықтау 

3.2.2.1 мұғалімнің 

көмегімен 

мәтіннің 

тақырыбын және 

жетекші ойды 

анықтау;  

3.2.2.2 мәтінді 

бөлімдерге бөліп 

және әр бөлімді 

мұғалімнің 

көмегімен атау; 

3.2.2.3 мәтінге 

берілген сурет 

арқылы мәтіннің 

4.2.2.1 мәтіннің 

тақырыбын анықтау, 

мұғалімнің көмегімен 

жетекші ой 

қорытындыланған 

бөлімді немесе 

сөйлемді табу; 

4.2.2.2 бөлімдердің 

аталуына сәйкес 

мәтіндерді бөлімдерге 

бөлу; 

4.2.2.3 мәтінді 

бөлімдерге бөліп және 



жеке 

фрагменттерінің, 

сөздер және 

сөйлемдерінің 

байланысын 

орнату 

әр бөлімді мұғалімнің 

көмегімен атау;  

4.2.2.4 басты 

кейіпкерлерді 

анықтап, оларды 

бағалау; 

4.2.2.5 кейіпкерлерді, 

оқиғаларды, табиғатты 

суреттейтін сөздер, 

сөйлемдерді мәтіннен 

таңдап алу; 

4.2.2.6 шығарманың 

негізгі ойын, оқиғаның 

себеп-салдарын түсіну 

2.3 

Шығармала

рдың түрін 

анықтау 

(әңгіме, 

ертегі, өлең) 

2.2.3.1 тақпақ 

түрінде және 

әңгімелеу 

шығармаларын 

ажырату 

3.2.3.1 мұғалімнің 

көмегімен 

шығарманың 

түрін анықтау 

4.2.3.1 мұғалімнің 

көмегімен 

шығарманың түрін 

анықтау және өз 

таңдауын дәлелдеу 

2.4 

Сұрақтар 

мен 

жауаптарды 

құрастыру 

2.2.4.1 әрекет 

бойынша 

қарапайым 

анықтаушы 

сұрақтарды 

құрастыру; 

2.2.4.2 мәтінге 

берілген суреттерді 

тірекке алып 

оқылған мәтіннің 

мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап 

беру; 

2.2.4.3 қойылған 

сұрақтарға жауап 

беру үшін мәтіннен 

сөйлемдер табу 

3.2.4.1 оқылған 

мазмұн бойынша 

қарапайым 

анықтаушы, 

дәлелдеуді қажет 

ететін сұрақтарды 

құрастыру; 

3.2.4.2 оқығанның 

мазмұны 

бойынша 

сұрақтарға жауап 

беру 

4.2.4.1 оқылған мазмұн 

бойынша қарапайым 

анықтаушы, 

дәлелдеуді қажет 

ететін сұрақтарды 

құрастыру; 

4.2.4.2 оқыған мәтінге 

қойыған сұрақтарға 

толық жауап беру 

2.5 

Мәтіннің 

мазмұнын 

айту 

2.2.5.1 мұғалімнің 

сұрақтары 

бойынша мәтіннің 

мазмұнын айту 

3.2.5.1 мұғалімнің 

сұрақтары 

бойынша 

суреттерге сүйене 

отырып мәтінді 

айту 

4.2.5.1 қысқа, толық, 

оқиғалар тізбегін 

сақтай отырып 

мәтіннің мазмұнын 

айту 

 



31. Бағдарлама жеңіл ақыл ойы кемістігі бар білім алушыларға арналған 

бастауыш білім беру деңгейінің 2-4-сыныптары үшін «Оқу және тіл дамыту» 

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. 

32. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің 

еркіне қалдырылады. 

33. Оқыту бастауыш сыныптардағы белгіленген барлық оқу жылына 

арналған бірыңғай ортақ тақырыптар контекстінде жүзеге асырылады. 
 



Бастауыш білім беру деңгейінің  

2-4 сыныптар үшін «Оқу және тіл дамыту» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 

оқу бағдарламасына қосымша 

 

 
Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған  

бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Оқу және тіл дамыту» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар 

 

 

1) 2-сынып: 

1-кесте 

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер  Бөлімшелер  Оқыту мақсаттары 

1 – тоқсан 

Өзім туралы 1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте 

сақтау және анық айту  

1.2 Аудио және видео 

ақпараттар мазмұнын 

түсіну 

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес 

ақпаратты тыңдаған мәтіннен бөлу 

1.4 Қарым-қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

2.1.4.1 әр түрлі жағдайларда өз 

қиындықтарын, өтініштерін, үндеулерін 

тұжырымдай білу; 

2.1.4.2 диалогқа қатысу; 

2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру 

1.5 Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

2.1.5.1 интонация мен бейвербалды 

қарым-қатынас құралдарын дұрыс 

пайдалану 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

2.1.6.1 оқыған мәтінге ұқсас сурет 

бойынша мұғалімнің көмегімен әңгіме 

құрастыру 

1.7 Жаттау және жатқа 

айту 

2.1.7.1 мұғалімнің дауысынан өлеңдер, 

жаңылтпаштар, тақпақтар жаттықтыру; 

2.1.7.2 тақпақтар, жаңылтпаштар, 

өлеңдер айту; 

2.1.7.3 иллюстрацияға сүйеніп таныс 

ертегілерді қайталау  

1.8 Сахналау  2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби 

шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу 

Менің 

мектебім 

2. Оқылым 2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.2.1.1 буындап оқуды жыл соңында 

бүтін сөздерді оқуға ауыстыру;  

2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану; 

2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес 

оқығанда интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің тақырыбын 

анықтау 

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және 

аталуын тірекке ала отырып мәтіннің 

негізгі мазмұнын анықтау 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау (әңгіме, 

ертегі, өлең) 

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу 

шығармаларын ажырату 



2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды құрастыру 

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым 

анықтаушы сұрақтарды құрастыру; 

2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді 

тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны 

бойынша сұрақтарға жауап беру 

2.5 Мәтіннің мазмұнын 

айту 

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша 

мәтіннің мазмұнын айту 

2 – тоқсан 

Менің 

отбасым және 

достарым 

1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

 

1.2 Аудио және видео 

ақпараттар мазмұнын 

түсіну 

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес 

ақпаратты тыңдалған мәтіннен бөлу 

1.4 Қарым-қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

2.1.4.1 әр түрлі жағдайларда өз 

қиындықтарын, өтініштерін, үндеулерін 

тұжырымдай білу; 

2.1.4.2 диалогқа қатысу; 

2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру 

1.5 Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

2.1.5.1 интонация мен бейвербалды 

қарым-қатынас құралдарын дұрыс 

пайдалану 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

2.1.6.1 оқыған мәтінге ұқсас сурет 

бойынша мұғалімнің көмегімен әңгіме 

құрастыру 

1.7 Жаттау және жатқа 

айту 

2.1.7.1 мұғалімнің дауысынан өлеңдер, 

жаңылтпаштар, тақпақтар жаттықтыру; 

2.1.7.2 тақпақтар, жаңылтпаштар, 

өлеңдер айту; 

2.1.7.3 иллюстрацияға сүйеніп таныс 

ертегілерді қайталау 

1.8 Сахналау және 

драмалау 

2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби 

шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу 

Бізіді 

қоршаған 

әлем 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.2.1.1 буындап оқуды жыл соңында 

бүтін сөздерді оқуға ауыстыру;  

2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану 

2.2 Мәтіннің тақырыбын 

анықтау 

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және 

аталуын тірекке ала отырып мәтіннің 

негізгі мазмұнын анықтау 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау (әңгіме, 

ертегі, өлең) 

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу 

шығармаларын ажырату 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды құрастыру 

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым 

анықтаушы сұрақтарды құрастыру; 

2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді 

тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны 

бойынша сұрақтарға жауап беру 

2.5 Мәтіннің мазмұнын 

айту 

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша 

мәтіннің мазмұнын айту, мәтінге жақын 

өздігінен қайта болжауға біртіндеп көшу 

3 – тоқсан 

Саяхат 1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте 

сақтау және анық айту  

1.2 Аудио және видео 

ақпараттар мазмұнын 

түсіну 

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес 

ақпаратты тыңдаған мәтіннен бөлу 



1.4 Қарым-қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

2.1.4.1 әр түрлі жағдайларда өз 

қиындықтарын, өтініштерін, үндеулерін 

тұжырымдай білу; 

2.1.4.2 диалогқа қатысу; 

2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру 

1.5 Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

2.1.5.1 интонация мен бейвербалды 

қарым-қатынас құралдарын дұрыс 

пайдалану 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

2.1.6.1 оқыған мәтінге ұқсас сурет 

бойынша мұғалімнің көмегімен әңгіме 

құрастыру 

1.7 Жаттау және жатқа 

айту 

2.1.7.1 мұғалімнің дауысынан өлеңдер, 

жаңылтпаштар, тақпақтар жаттықтыру; 

2.1.7.2 тақпақтар, жаңылтпаштар, 

өлеңдер айту; 

2.1.7.3 иллюстрацияға сүйеніп таныс 

ертегілерді қайталау  

1.8 Сахналау  2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби 

шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу; 

2.1.8.2 адамның әр түрлі эмоционалдық 

жағдайын көрсету; 

2.1.8.3ертегілер драматизациясына 

қатысу 

Салт-дәстүр 

және аыуз 

әдебиеті 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте 

сақтау және анық айту; 

 2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану; 

2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес 

интонацияны оқу кезінде сақтау 

2.2 Мәтіннің тақырыбын 

анықтау 

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және 

аталуын тірекке ала отырып мәтіннің 

негізгі мазмұнын анықтау 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау (әңгіме, 

ертегі, өлең) 

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу 

шығармаларын ажырату 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды құрастыру 

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым 

анықтаушы сұрақтарды құрастыру; 

2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді 

тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны 

бойынша сұрақтарға жауап беру; 

2.2.4.3 қойылған сұрақтарға жауап беру 

үшін мәтінде ұсыныстар табу 

2.5 Мәтіннің мазмұнын 

айту 

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша 

мәтіннің мазмұнын айту, мәтінге жақын 

өздігінен қайта болжауға біртіндеп көшу 

4 – тоқсан 

Тағам және су

сын 

1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте 

сақтау және анық айту  

1.2 Аудио және видео 

ақпараттар мазмұнын 

түсіну 

2.1.2.1 қойылған мақсатқа сәйкес 

ақпаратты тыңдаған мәтіннен бөлу 

1.4 Қарым-қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

2.1.4.1 әр түрлі жағдайларда өз 

қиындықтарын, өтініштерін, үндеулерін 

тұжырымдай білу; 

2.1.4.2 диалогқа қатысу; 

2.1.4.3 сұрақтарға толық жауап беру 



1.5 Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

2.1.5.1 интонация мен бейвербалды 

қарым-қатынас құралдарын дұрыс 

пайдалану 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

2.1.6.1 оқыған мәтінге ұқсас сурет 

бойынша мұғалімнің көмегімен әңгіме 

құрастыру 

1.7 Жаттау және жатқа 

айту 

2.1.7.1 мұғалімнің дауысынан өлеңдер, 

жаңылтпаштар, тақпақтар жаттықтыру; 

2.1.7.2 тақпақтар, жаңылтпаштар, 

өлеңдер айту; 

2.1.7.3 иллюстрацияға сүйеніп таныс 

ертегілерді қайталау  

1.8 Сахналау  2.1.8.1 мұғалімнің көмегімен әдеби 

шығарманың кейіпкерлерін бейнелеу; 

2.1.8.2 адамның әр түрлі эмоционалдық 

жағдайын көрсету; 

2.1.8.3ертегілер драматизациясына 

қатысу 

Дені саудың – 

жаны сау 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.1.1.1 сөздер және буындар кешенін есте 

сақтау және анық айту; 

 2.2.1.2 дауыстап оқуды қолдану; 

2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес 

интонацияны оқу кезінде сақтау 

2.2 Мәтіннің тақырыбын 

анықтау 

2.2.2.1 мәтіге берілген иллюстрация және 

аталуын тірекке ала отырып мәтіннің 

негізгі мазмұнын анықтау 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау (әңгіме, 

ертегі, өлең) 

2.2.3.1 тақпақ түрінде және әңгімелеу 

шығармаларын ажырату 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды құрастыру 

2.2.4.1 әрекет бойынша қарапайым 

анықтаушы сұрақтарды құрастыру; 

2.2.4.2 мәтінге берілген суреттерді 

тірекке алып оқылған мәтіннің мазмұны 

бойынша сұрақтарға жауап беру; 

2.2.4.3 қойылған сұрақтарға жауап беру 

үшін мәтінде ұсыныстар табу 

2.5 Мәтіннің мазмұнын 

айту 

2.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша 

мәтіннің мазмұнын айту, мәтінге жақын 

өздігінен қайта болжауға біртіндеп көшу 

 

2) 3-сынып: 

2-кесте 

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер  Бөлімшелер  Оқыту мақсаттары 

1 – тоқсан 

Өзім туралы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық 

құрылымын құрастыру және 

бұрмалаусыз оқу 

1.2 Аудио және видео 

ақпараттар мазмұнын 

түсіну 

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай 

бағдарлану  

1.3Жағдаятты болжау 3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау 

1.4 Қарым-қатынастағы 

жағдаяттарға 

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, 

өтініштерін құрастыра білу керек 



 

 

 

 

 

 

 

Менің 

мектебім 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

1.5 Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі 

элементтерін қолдану, ым-ишара, 

мимика, тыңдаушылардың назарын 

аудару 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: 

Менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті 

ойыншығым, мектептік үзілісте, менің 

досым берілген тақырыптарға ұжымдық 

әңгіме құрастыру 

1.7 Жаттау және жатқа 

айту 

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды жаттау; 

3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды айту; 

3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің 

сұрақтары бойынша мазмұндау 

1.8 Сахналау  3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу; 

3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық 

жағдайын көрсету; 

3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу 

2. Оқылым  2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал 

қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды 

қолдану; 

2.2.1.2 дауыстап және «іштей» оқуды 

қолдану; 

2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес 

оқығанда интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің тақырыбын 

анықтау 

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

тақырыбын және жетекші ойды анықтау  

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау (әңгіме, 

ертегі, өлең) 

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен 

шығарманың түрін анықтау 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды құрастыру 

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша 

қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет 

ететін сұрақтарды құрастыру; 

3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.5 Мәтіннің мазмұнын 

айту 

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша 

суреттерге сүйене отырып мәтінді айту 

2 – тоқсан 

Менің 

отбасым және 

достарым 

1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық 

құрылымын құрастыру және 

бұрмалаусыз оқу 

1.2 Аудио және видео 

ақпараттар мазмұнын 

түсіну 

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай 

бағдарлану  

1.3Жағдаятты болжау 3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау 

1.4 Қарым-қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, 

өтініштерін құрастыра білу керек; 

3.1.4.2 жағдайға байланысты сөйлеу 

этикетін қолдану 

1.5 Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі 

элементтерін қолдану, ым-ишара, 



мимика, тыңдаушылардың назарын 

аудару 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: 

Менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті 

ойыншығым, мектептік үзілісте, менің 

досым берілген тақырыптарға ұжымдық 

әңгіме құрастыру; 

3.1.6.2 сюжетті суреттер және мұғалімнің 

сұрақтары бойынша шағын әңгіме 

құрастыру 

1.7 Жаттау және жатқа 

айту 

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды жаттау; 

3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды айту; 

3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің 

сұрақтары бойынша мазмұндау 

1.8 Сахналау  3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу 

3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық 

жағдайын көрсету; 

3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу 

Бізіді 

қоршаған 

әлем 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал 

қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды 

қолдану; 

2.2.1.2 дауыстап және «іштей» оқуды 

қолдану; 

2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес 

оқығанда интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің тақырыбын 

анықтау 

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

тақырыбын және жетекші ойды анықтау  

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау (әңгіме, 

ертегі, өлең) 

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен 

шығарманың түрін анықтау 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды құрастыру 

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша 

қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет 

ететін сұрақтарды құрастыру; 

3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.5 Мәтіннің мазмұнын 

айту 

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша 

суреттерге сүйене отырып мәтінді айту 

3 – тоқсан 

Саяхат 1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық 

құрылымын құрастыру және 

бұрмалаусыз оқу 

1.2 Аудио және видео 

ақпараттар мазмұнын 

түсіну 

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай 

бағдарлану; 

3.1.2.2 ақпараттың мазмұнын беруге 

байланысты әртүрлі мазмұндауды 

қолдану (ерікті, жоспар бойынша, 

драмалау) 

1.3Жағдаятты болжау 3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау; 

3.1.3.2 тақырып және бастамасы 

бойынша жағдаятты әрі қарай болжау 

1.4 Қарым-қатынастағы 

жағдаяттарға 

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, 

өтініштерін құрастыра білу; 



байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

3.1.4.2 жағдайға байланысты сөйлеу 

этикетін қолдану; 

3.1.4.3 берілген тақырыпқа диалогқа 

қатысу, сұрақтар қою 

1.5 Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі 

элементтерін қолдану, ым-ишара, 

мимика, тыңдаушылардың назарын 

аудару 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: 

Менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті 

ойыншығым, мектептік үзілісте, менің 

досым берілген тақырыптарға ұжымдық 

әңгіме құрастыру; 

3.1.6.2 сюжетті суреттер және мұғалімнің 

сұрақтары бойынша шағын әңгіме 

құрастыру 

1.7 Жаттау және жатқа 

айту 

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды жаттау; 

3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды айту; 

3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің 

сұрақтары бойынша мазмұндау 

1.8 Сахналау  3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу 

3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық 

жағдайын көрсету; 

3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал 

қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды 

қолдану. 

2.2.1.2 дауыстап және «іштей» оқуды 

қолдану; 

2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес 

оқығанда интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің тақырыбын 

анықтау 

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

тақырыбын және жетекші ойды анықтау;  

3.2.2.2 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр 

бөлімді мұғалімнің көмегімен атау; 

3.2.2.3 мәтінге берілген сурет арқылы 

мәтіннің жеке фрагменттерінің, сөздер 

және сөйлемдерінің байланысын орнату 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау (әңгіме, 

ертегі, өлең) 

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен 

шығарманың түрін анықтау 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды құрастыру 

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша 

қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет 

ететін сұрақтарды құрастыру; 

3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.5 Мәтіннің мазмұнын 

айту 

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша 

суреттерге сүйене отырып мәтінді айту 

4 – тоқсан 

Тағам 

және сусын 

 

1. 

Тыңдалым 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

3.1.1.1 сөздер мен буынның дыбыстық 

құрылымын құрастыру және 

бұрмалаусыз оқу 



және 

айтылым  

 

1.2 Аудио және видео 

ақпараттар мазмұнын 

түсіну 

3.1.2.1 ақпарат мазмұнына сай 

бағдарлану; 

3.1.2.2 ақпараттың мазмұнын беруге 

байланысты әртүрлі мазмұндауды 

қолдану (ерікті, жоспар бойынша, 

драмалау) 

1.3Жағдаятты болжау 3.1.3.1 мәтіндегі суреттер арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау; 

3.1.3.2 тақырып және бастамасы 

бойынша жағдаятты әрі қарай болжау 

1.4 Қарым-қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

3.1.4.1 түрлі жағдайларда өз тілектерін, 

өтініштерін құрастыра білу; 

3.1.4.2 жағдайға байланысты сөйлеу 

этикетін қолдану; 

3.1.4.3 берілген тақырыпқа диалогқа 

қатысу, сұрақтар қою; 

3.1.4.4 диалог құру, әңгімелескен 

адамның көзқарасын бөлісу 

1.5 Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

3.1.5.1 дауыс ырғағының негізгі 

элементтерін қолдану, ым-ишара, 

мимика, тыңдаушылардың назарын 

аудару 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

3.1.6.1 тақырыптағы тірек сөздер арқылы: 

менің отбасым, балалар ойыны, сүйікті 

ойыншығым, мектептік үзілісте, менің 

досым берілген тақырыптарға ұжымдық 

әңгіме құрастыру; 

3.1.6.2 сюжетті суреттер және мұғалімнің 

сұрақтары бойынша шағын әңгіме 

құрастыру; 

3.1.6.3 бас кейіпкерді, оқиғаны 

мұғалімнің сұрақтары бойынша сөзбен 

сипаттау әдісін қолдану 

1.7 Жаттау және жатқа 

айту 

3.1.7.1 мұғалімнің даусымен өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды жаттау; 

3.1.7.2 жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды айту; 

3.1.7.3 таныс ертегі, оқиғаны мұғалімнің 

сұрақтары бойынша мазмұндау 

1.8 Сахналау  3.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу; 

3.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық 

жағдайын көрсету; 

3.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу 

Дені саудың – 

жаны сау 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.2.1.1 бүтін сөздерді қолданып оқу, ал 

қиын сөздерді оқығанда – буындап оқуды 

қолдану; 

2.2.1.2 дауыстап және «іштей» оқуды 

қолдану; 

2.2.1.3 тыныс белгілеріне сәйкес 

оқығанда интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің тақырыбын 

анықтау 

3.2.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

тақырыбын және жетекші ойды анықтау;  

3.2.2.2 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр 

бөлімді мұғалімнің көмегімен атау; 



3.2.2.3 мәтінге берілген сурет арқылы 

мәтіннің жеке фрагменттерінің, сөздер 

және сөйлемдерінің байланысын орнату 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау (әңгіме, 

ертегі, өлең) 

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен 

шығарманың түрін анықтау 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды құрастыру 

3.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша 

қарапайым анықтаушы, дәлелдеуді қажет 

ететін сұрақтарды құрастыру; 

3.2.4.2 оқығанның мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.5 Мәтіннің мазмұнын 

айту 

3.2.5.1 мұғалімнің сұрақтары бойынша 

суреттерге сүйене отырып мәтінді айту 

 

3) 4-сынып: 

3-кесте 

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер  Бөлімшелер  Оқыту мақсаттары 

1 – тоқсан 

Өзім туралы 1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық 

нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді 

белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану 

1.2 Аудио және 

видео ақпараттар 

мазмұнын түсіну 

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың 

мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, 

мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға 

жауап беру; 

4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту  

1.3Жағдаятты 

болжау 

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, 

сипаттамалары және оқиғалар арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау;  

4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу 

1.4 Қарым-

қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына 

және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге 

және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану  

 

1.5 

Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, 

дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-

ишара қолдана отырып сөздерді 

серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің 

негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме 

құрастыру 

1.7 Жаттау және 

жатқа айту 

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды 

айту; 

4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды қолдану; 

4.1.7.3 өлеңдер жаттау; 

4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу 

1.8 Сахналау  4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу;  

4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын 

көрсету; 

4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу 



Менің 

мектебім 

2. Оқылым  2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті 

түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, 

«іштей» оқу) 

4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда 

интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің 

тақырыбын анықтау 

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, 

мұғалімнің көмегімен жетекші ой 

қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді 

табу; 

4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес 

мәтіндерді бөлімдерге бөлу; 

4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр 

бөлімді мұғалімнің көмегімен атау  

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау 

(әңгіме, ертегі, өлең) 

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың 

түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

құрастыру 

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым 

анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін 

сұрақтарды құрастыру 

2.5 Мәтіннің 

мазмұнын айту 

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай 

отырып мәтіннің мазмұнын айту 

2 – тоқсан 

Менің 

отбасым және 

достарым 

1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық 

нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді 

белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану 

1.2 Аудио және 

видео ақпараттар 

мазмұнын түсіну 

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың 

мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, 

мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға 

жауап беру; 

4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту  

1.3Жағдаятты 

болжау 

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, 

сипаттамалары және оқиғалар арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау;  

4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу 

1.4 Қарым-

қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына 

және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге 

және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану  

 

1.5 

Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, 

дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-

ишара қолдана отырып сөздерді 

серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің 

негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме 

құрастыру  

1.7 Жаттау және 

жатқа айту 

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды 

айту; 

4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды қолдану; 

4.1.7.3 өлеңдер жаттау; 

4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу 

1.8 Сахналау  4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу;  

4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын 

көрсету; 

4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу 



Бізіді 

қоршаған 

әлем 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті 

түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, 

«іштей» оқу); 

4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда 

интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің 

тақырыбын анықтау 

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, 

мұғалімнің көмегімен жетекші ой 

қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді 

табу; 

4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес 

мәтіндерді бөлімдерге бөлу; 

4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр 

бөлімді мұғалімнің көмегімен атау; 

 4.2.2.4 басты кейіпкерлерді анықтап, оларды 

бағалау 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау 

(әңгіме, ертегі, өлең) 

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың 

түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

құрастыру 

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым 

анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін 

сұрақтарды құрастыру 

2.5 Мәтіннің 

мазмұнын айту 

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай 

отырып мәтіннің мазмұнын айту 

3 – тоқсан 

Саяхат 1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық 

нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді 

белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану 

1.2 Аудио және 

видео ақпараттар 

мазмұнын түсіну 

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың 

мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, 

мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға 

жауап беру; 

4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту  

1.3Жағдаятты 

болжау 

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, 

сипаттамалары және оқиғалар арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау;  

4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу 

1.4 Қарым-

қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына 

және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге 

және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану  

1.5 

Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, 

дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-

ишара қолдана отырып сөздерді 

серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің 

негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме 

құрастыру; 

 4.1.6.2 жеке әсерлері, сюжетті суреттер 

бойынша, мұғалім оқыған мәтінге ұқсас  

әңгіме құрастыру 

1.7 Жаттау және 

жатқа айту 

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды 

айту; 

4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды қолдану; 

4.1.7.3 өлеңдер жаттау; 

4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу; 



4.1.7.5 мерекелерде өлеңдер айтуға қатысу; 

4.1.7.6 таныс әңгімелерді, ертегілерді 

мазмұндау 

1.8 Сахналау  4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу;  

4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын 

көрсету; 

4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті 

түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, 

«іштей» оқу); 

4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда 

интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің 

тақырыбын анықтау 

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, 

мұғалімнің көмегімен жетекші ой 

қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді 

табу; 

4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес 

мәтіндерді бөлімдерге бөлу; 

4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр 

бөлімді мұғалімнің көмегімен атау; 

 4.2.2.4 басты кейіпкерлерді анықтап, оларды 

бағалау; 

4.2.2.5 кейіпкерлерді, оқиғаларды, табиғатты 

суреттейтін сөздер, сөйлемдерді мәтіннен 

таңдап алу 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау 

(әңгіме, ертегі, өлең) 

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың 

түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

құрастыру 

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым 

анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін 

сұрақтарды құрастыру; 

4.2.4.2 оқыған мәтінге қойыған сұрақтарға 

толық жауап беру 

2.5 Мәтіннің 

мазмұнын айту 

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай 

отырып мәтіннің мазмұнын айту 

4 – тоқсан 

Тағам 

және сусын 

1. 

Тыңдалым 

және 

айтылым  

 

1.1 Сөздің негізгі 

бірліктерін қабылдау 

және жаңғырту 

4.1.1.1 грамматикалық және орфоэпиялық 

нормаларды сақтай отырып, тілдік біліктерді 

белсенді сөйлеу қызметінде пайдалану 

1.2 Аудио және 

видео ақпараттар 

мазмұнын түсіну 

4.1.2.1 түрлі ақпаратты қабылдау, ақпараттың 

мазмұнына байланысты сұрақтар құрастыру, 

мазмұны бойынша қарапайым сұрақтарға 

жауап беру; 

4.1.2.2 мазмұнды берілген түрде айту  

1.3Жағдаятты 

болжау 

4.1.3.1 шығарма кейіпкерлерінің әрекеттері, 

сипаттамалары және оқиғалар арқылы 

жағдаятты әрі қарай болжау;  

4.1.3.2 өз таңдауын негіздеу 

1.4 Қарым-

қатынастағы 

жағдаяттарға 

байланысты сөз 

нормаларын сақтау 

4.1.4.1 жағдаяттың уақытына, шарттарына 

және мақсатына сай өз іс әрекеттерін реттеуге 

және жоспарлауға сөздік нормаларды қолдану  

 

1.5 

Тыңдаушылардың 

назарын аудару 

4.1.5.1 өз хабарламаларын түсінікті құру, 

дауыс ырғағының негізгі элементтерін, ым-



ишара қолдана отырып сөздерді 

серіктестерінің дұрыс түсінуіне назар аудару 

1.6 Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрастыру 

4.1.6.1 тірек жоспар және мәтін бөлімдерінің 

негізінде ұжымдық және өзіндік әңгіме 

құрастыру; 

4.1.6.2 жеке әсерлері, сюжетті суреттер 

бойынша, мұғалім оқыған мәтінге ұқсас  

әңгіме құрастыру 

1.7 Жаттау және 

жатқа айту 

4.1.7.1 таныс өлеңдерді, жаңылтпаштарды 

айту; 

4.1.7.2 ойында жаттаған өлеңдерді, 

жаңылтпаштарды қолдану; 

4.1.7.3 өлеңдер жаттау; 

4.1.7.4 мысалдар мен өлеңдерді мәнерлеп оқу; 

4.1.7.5 мерекелерде өлеңдер айтуға қатысу; 

4.1.7.6 таныс әңгімелерді, ертегілерді 

мазмұндау 

1.8 Сахналау  4.1.8.1 әдеби шығарманың кейіпкерін 

бейнелеу;  

4.1.8.2 адамның түрлі эмоциялық жағдайын 

көрсету; 

4.1.8.3 ертегілерді сахналауға қатысу 

Дені саудың – 

жаны сау 

2. Оқылым 

 

2.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.2.1.1 оқу мақсатына сай оқудың қажетті 

түрін таңдау (таныстыру, таңдау, дауыстап, 

«іштей» оқу); 

4.2.1.2 тыныс белгілеріне сәйкес оқығанда 

интонацияны сақтау 

2.2 Мәтіннің 

тақырыбын анықтау 

4.2.2.1 мәтіннің тақырыбын анықтау, 

мұғалімнің көмегімен жетекші ой 

қорытындыланған бөлімді немесе сөйлемді 

табу; 

4.2.2.2 бөлімдердің аталуына сәйкес 

мәтіндерді бөлімдерге бөлу; 

4.2.2.3 мәтінді бөлімдерге бөліп және әр 

бөлімді мұғалімнің көмегімен атау; 

4.2.2.4 басты кейіпкерлерді анықтап, оларды 

бағалау; 

4.2.2.5 кейіпкерлерді, оқиғаларды, табиғатты 

суреттейтін сөздер, сөйлемдерді мәтіннен 

таңдап алу; 

4.2.2.6 шығарманың негізгі ойын, оқиғаның 

себеп-салдарын түсіну 

2.3 Шығармалардың 

түрін анықтау 

(әңгіме, ертегі, өлең) 

4.2.3.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың 

түрін анықтау және өз таңдауын дәлелдеу 

2.4 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

құрастыру 

4.2.4.1 оқылған мазмұн бойынша қарапайым 

анықтаушы, дәлелдеуді қажет ететін 

сұрақтарды құрастыру; 

4.2.4.2 оқыған мәтінге қойыған сұрақтарға 

толық жауап беру 

2.5 Мәтіннің 

мазмұнын айту 

4.2.5.1 қысқа, толық, оқиғалар тізбегін сақтай 

отырып мәтіннің мазмұнын айту 
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