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Сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар білім алушыларға арналған  

бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы  

(оқыту қазақ тілінде емес) 

 

 

1 - тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар білім алушыларға арналған 

бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 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. Бағдарламаның мақсаты – сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар 

білім алушылардың қазақ тілін әр түрлі салада және түрлі жағдайда барынша 

еркін қолдануын қамтамасыз ететін коммуникативті дағдыларының 

негіздерін, сонымен қатар, тілді меңгеру деңгейін арттыруға және өзара 

әрекеттесуге, түсінісуге қажетті дағдыларды қалыптастыру.   

3. Бағдарлама міндеттері:  

1) сөйлеу іс-әрекетінің негізгі түрлерін дамыту (тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылым);  

2) сөздік қорын дамыту, коммуникативті-белсенді лексикамен байыту;  

3) қазақ тілі нормаларына сай грамматикалық түсініктерді, синтаксистік 

құрылымдарын құрастыру біліктілікті қалыптастыру; 

4) жеке тұлғаның жанасқыш қасиетін дамыту: сөйлеу қарым қатынасты 

қажетсіну, өз ойын, пікірін жеткізе білу;   

5) түрлі әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптар 

бойынша диалог құрастыра білу және өзге түрлі пікірлерді қабылдай алуға 

үйрету; 

6) қазақ тілінің саяси-әлеуметтік әлеуетін ұғындыру; қазақ және өзге 

тілдердің құндылықтарын, олардың өзара сіңісуін түсінуді камту;  

7) калиграфиялық жазу дағдысын және сауатты жазуды дамыту.  

4. Түзете –дамыту міндеттері:  



1) дыбыс айту кемшіліктерін алдын алу, сөйлеудің анықтылығын, 

дыбыстық мәдениетін дамыту;  

2) қолданылатын сөздердің, морфемалардың мағынасын нақтылау, сөзді 

өзгерту және мағыналық реңк беретін элементтерін түсіне білу дағдысын 

қалыптастыру;  

3) аграмматизмнің пайда болуынан сақтандыру; 

4) сөйлеу тілінің функционалды базасын қалыптастыру – есту, көру 

зейінді, есте сақтау қабілетін, өзін-өзі бақылау дағдысы;  

5) өз сөйлеу тілінің дамуына жаупкершілікпен қарау, анық дикцияға, 

мәнерлілікке ұмтылуды дамыту; 

6) оқу іс-әрекетінің құрылысын құлыптастыру: мақсаттарды қабылдау, 

түсіну, әрекетін жоспарлау, мақсатқа жету амалын ойластыру, маңызды 

жақтарды іріктеу, өндеу, өзін-өзі бақылау және бағалау, «білім алушы» 

әлеуметтік ролін сәтті іске асыру. 

 

 

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

 

5. Оқу процесін ұйымдастыруда сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар 

білім алушылардың сөйлеу дамуының ерекшеліктері ескеріледі: 

1) дыбыс айту акаулықтарын: фонемардың қалыптаспауы, алмасуы, 

шатасуы, бұрмаланып айтылуы;  

2) есту-сөйлеу есте сақтаудың кемшіліктерін: сөйлеу материалын есте 

сақтаудың және қайта жаңғыртудың нашарлығы; 
3) сөйлеу тілінің жалпы анықсыз болуын, тыныс алудың бірқалыпты 

болмауын, сөйлеу мәнерлігінің, екпінділігінің нашарлығын;  

4) дыбыстық-буындық құрылысының бұзылуын: буындардың алмасуы, 

сөздің бөлшектерін айтпай кету, буынға кідіру, дыбыстарды шатастыру, сөз 

бөлшектерін алмастырып жіберу; 

5) фонемаларды ажыратып қабылдаудың жеткіліксіздігін: жазу кезінде 

ұқсас дыбыстар мен әріптердің алмасып кетуі;  

6) сөйлеу тәлә мағыналық жағының бұзылуын: құрама бөлшектерін, 

фрагмент және тағы басқа мағынасы бар сөздердің болмауы;   

7) дыбыстық, мағыналық және жағдаяттық ұқсастығы бар сөздерді 

алмастыру, шатастыру, алмастырғыш сөздерді жиі қолдану; 

8) лексикалық топқа кіретін сөздер арасындағы жүйелік байланыстар 

мен қатынастарын түсініп, жеткізудің, синоним, антоним байланыстарын 

құрастырудың қиындықтарын; 
9) сөз тудыру, сөз өзгерту процестерінің жетілмеуін: жұрнақтарды, 

жалғауларды дұрыс қолдандау; 

10) ауыспалы мағынасы бар сөздерді, сөз тіркестерін, мақал-мәтелдерді 

түсіну және қолдану қиындықтарын;  

11) құрылыс-морфемдік аграмматизмді: сөйлем мүшелерін, қосымша 

сөздерін тастап кету, инверсии, жалғауды дұрыс қоймау; 



12) байланыстырып сөйлеу тілінің жетілмеуін: логикалық байланыстың, 

бірізділігінің бұзылуы, қосалқы жақтарына басым мән беру, маңызды оқиғаны 

жіберіп алу, эпизодтардың қайталанып кетуі; 

13) полиморфной дислексия және дисграфия. 

6. Сөйлеу бұзылыстарымен қоса балалардың таным процестері де толық 

дамымаған: есте сақтау, ойлау, зейін, шығармашылық қиял, оларды түзету 

алғашқы кемісткті -сөйлеу тілінің жалпы дамымауын - жою барысында ғана 

мүмкін. 

7. Түзете оқытудың оңтайландыру үшін пән тақырыптарын меңгерумен 

қатар сараланған сөйлеу жұмысын жүргізуде төмендегілер ескеріледі: 

1) сөйлеу бұзылыстарының клиникалық формасы; 

2) балалардың көпшілігіне тән церебралды асқыну типі бойынша жұмыс 

төзімділігінің әлсіздігі.   

8. «Қазақ тілі» пәніне оқыту құндылыққа-бағдарланған, тұлғалық-

бағдарлық, іс-әрекеттік, коммуникативтік тәсілдер негізінде жүзеге 

асырылады.  

9. Құндылыққа-бағдарланған тәсіл «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы 

негізінде сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар білім алушылардың 

тұлғалық дамуына ықпал ете отырып, тілдік оқу іс-әрекетінің жоспарлы 

қалыптасу стратегиясын анықтайды: соған сәйкес тіл дамыту арқылы әлемдік 

мәдениеттің жауһарларына баулу әлемнің тұтас суретін қалыптастыруға, 

патриоттық сезімдерді, полимәдени қоғамдағы толерантты қарым-қатынасты 

тәрбиелеуге, шығармашылық ойлауды, өнімді қиялды, рефлексияны 

белсендіруге бағытталған, жалпы бұл өсіп келетін адамның танымдық және 

әлеуметтік дамуын арттырады.  

10. Тұлғалық-бағдарлық тәсіл оқу процесін сөйлеу тілінің күрделі 

бұзылыстары бар білім алушылардың әрқайсысына қатысты дараландыру 

мақсатында қолданылады: олардың шығармашылық әлеуетін іске асыру, 

өзінің көзқарасын білдіруге дайын болу, құндылықты мағыналық бағдарларды 

қалыптастыру, өзіндік сананың қалыптасуы, оң өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі 

құрметтеу, өмірлік оптимизм және психикалық, дене және сөйлеу дамуының 

жеке ерекшеліктерін, мінез-құлықтың қажеттіліктері мен уәждерін ескере 

отырып шығармашылығын толық ашу. 

11. Іс-әрекет тәсілінің маңызы - білім алушының тіл саласынан алатын 

білімдерін дайын түрінде қабылдамайды, ол оларды өзі тауып үйренеді, өзінің 

тілдік-оқу іс-әрекетінің мазмұны мен нысандарын түсінеді, оның нормалары 

жүйесін түсініп қабылдайды, бұл оның біліктерінің шынайы өмірде қажетті 

ақпаратты алу, іріктеу, өндеу және беру үшін белсенді және табысты 

қолданылуына ықпал етеді.  

12. Оқытудың коммуникативтік тәсілі нақты қарым-қатынас жағдайын 

пайдалануды, белсенді шығармашылық қызметті ұйымдастыруды, ұжымдық 

жұмыс түрлерін қолдануды, проблемалы жағдайларға сабақтардың 

шығармашылық түрлеріне назар аударуды көздейді және тиімді 

коммуникация процесіне балаларды тартуды қарастырады, мұның 

көрсеткіштері келесі дағдылар:  



1) тыңдау және диалогқа түсу;  

2) тақырып бойынша мәселелерді ұжымдық талқылауға қатысу;  

3) сабақ барысында сыныптастарымен, ересектермен тиімді әрекеттесу; 

4) сабақ кезінде жеке және топтық тапсырмаларды орындауда 

мұғаліммен, сыныптастарымен бірлескен әрекеттесуді жоспарлау; 

5) топтағы әрбір мүшенің мақсат-міндетін анықтау;  

6) коммуникация мақсаты мен міндеттеріне қарай өз ойын барынша 

толық және дәлірек жеткізу. 

13. Сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар білім алушыларды тілге 

оқытудағы арнайы қағидалар: 

1) онтогенетикалық қағида – оқытудың мазмұнын әзірлеу кезінде 

онтогенездегі сөйлеудің әртүрлі нысандары мен функцияларын қалыптастыру 

заңдылықтары мен бірізділігін ескереді, білім алушылардың белсенді 

сөйлеуінде жай сөйлемнен күрделі сөйлемге дейін әр түрлі модельдерін 

қалыптастырады, сұрақтарды күрделендіруді көздейді; 

2) кешенділік қағидасы, оқытуда педагог түрлі бейіндегі мамандардың: 

логопедтің, дәрігердің, психологтың, әлеуметтік педагогтың көмегі мен 

қолдауын пайдаланады. 

14. Оқыту процесінің нәтижесін арттыру мақсатында төмендегі оқыту 

әдістері мен құралдары қолданылады: 

1) тыңдалған мәтін бойынша сұрақ қою; 

2) берілген тақырыпқа және балалар қызығатын тақырыптарға 

әңгімелесу; 

3) алдынала дайындалған сұрақтар бойынша интервью алу; 

4) жауаптарды ролдік ойын түрінде өзіндік және өзара талдау; 

5) жоспарланған тақырып бойынша пікірталас/аргументпен бөлісу; 

6) диалог құрастыру; 

7) берілген бастамасы, атауы бойынша оқиғаларды алдынала болжау, 

сурет немесе/және тақырып бойынша мәтін құрастыру; 

8) Ғаламтор – ресурстарымен жұмыс жасау: презентаций, проспект 

дайындау; 

9) әдебиетпен жұмыс: интервьюге сұрақ-жауап дайындау;  

10) түрлі мақсаты бар оқу: танысу, оқиғаның мағынасы мен егжей-

тегжейін түсіну, ақпаратты табу, көңіл көтеру үшін; өз пікірін айту үшін; 

11) мәтіннің ықшамдалуы (компрессия);  

12) тыңдалған/оқылған мәтінді қысқаша айтып беру;  

13) оқыған кітап/ көрген фильм жайлы алған әсерін сипаттау; 

14) оқиға желісін кысқыша айтып беру, репортаж жасау;  

15) ақпаратты диаграмма, график, маркермен сурет салу арқылы ұсыну. 

15. Оқыту процесінде дәстүрлі тәсілдермен қатар арнайы тәсілдері 

қолданылады: 

1) артикуляциялық жаттығулар;  

2) тыныс алу, дауыс жаттығулары, дауысты жуан (ринолалия кезінде) 

немесе жұмсақ түрінде (дизартрии және тұтығу кезінде) шығару жаттығулары;  

3) қаламды дұрыс ұстауға дағдыландыру жаттығулары; 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/егжей-тегжей/
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4) жазуын жақсартатын саусақ тренинг; 

5) спазмды болдырмау үшін жазатын қолдың саусақтарына әлсірету 

массаж жасау; 

6) саусақтардың гипотонус жағдайында жазатын қолдың саусақтарына 

сергіту массажды жасау;  

7) әртүрлі дауыссыздардың тірселесу материалында дикциялық 

жаттығу; 

8) кинезиологии элементтері, жай айналу, екі қолын сілкеу, психо-

эмоционалды тұрақсыздық кезінде рефлекс-тыйымдық позициясын қабылдау; 

9) «Көз-қол» механизмін калыптастыру жыне дамытуға арналған арнайы 

техникалар; 

10) церебрастения және/немесе шектен тыс тежелу, шаршау кезінде - 

ырғақты жаттығулар, сергіту және демалу сәттер; 

11) буындық қатарларды айту, имитациялық ойындар; 

12) сөздермен ойын: анаграмма, сөзді табу, ребус, шарада, кроссвор, 

сөзді «айналдыру»; 

13) дефомация болған сөйлемді, мәтінді қайта құрастыру; 

14) қысқа хатты, құттықтауды, шақыруды жазу, хабар алмасу (интернет 

форматында да);  

15) сызба және/немесе сурет, берілген сөздер, сөз тіркестер, жоспар 

бойынша сипаттау мәтінін құрастыру. 

16. Сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар білім алушыларға мұғалім 

міндетті түрде бірыңғай сөйлеу тәртібін сақтайды: 

1) оқу және коррекциялық материалын және оны беру амалдарын 

іріктеу; 

2) әдеби тіл нормаларын сақтау, эмоциялық жарқын, түсінікті, нақты 

сөйлеу; 

3) лингвистикалық түсініктері мен ұғымдарын қалыптастыруға себеп 

болатын бейнелі-әрекетті құралдарды пайдалану; 

4) оқытудың бірінші және екінші жылдарында бақылау жұмыс ретінде 

көшіріп жазуды қолдану; 

5) сенсорлы, моторлы, сенсомоторлы алалиясы, афазиясы бар білім 

алушыларға диктанттың орнына орфограммалары жазылмаған мәтінді 

көшіріп жазуды қолданады;   

6) мазмұндама, шығарма жазғызудың үйретуші сипатын қамтамасыз 

ету; 

7) бақылау диктанттың ұсынылатың көлемі шамамен: оқытудың екінші 

жылында - 20 сөзді, үшінші жылында - 30 сөзді, төртінші - 45 сөзді құрайды; 

8) бақылау көшіріп жазу үшін ұсынылатың көлемі шамамен: оқытудың 

екінші жылында - 25 сөзді құрайды; 

9) кажетті орфограммалар жазылмаған мәтінді көшіріп жазуын бақылау 

үшін ұсынылатың көлемі шамамен: оқытудың үшінші жылында – 35 сөзді, 

төртінші - 45 сөзді құрайды; 

10) бақылау, қорытында жұмыстарын өтуде негізгі уақытқа көлемі 25% 

қосымша уақыт беру. 



17. Бағдарламада ақпараттық-коммуникациялық дағдыларды 

қалыптастыру, оқытудың нәтижелігін арттыру мақсатында келесі жұмыс 

түрлері қарастырылған: 

1) Ғаламтор-ресурстармен жұмыс жасауға үйрету (веб-сайттан 

ақпаратты табу, оқу, қажетті материалын таңдау, оны көшіру және жеке құжат/ 

фаил ретінде сақтау); 

2) мәтін, слайд, тест сияқты материалдармен жұмыс жасау үшін 

қарапайым программаларды қолдану (Word (ворд), Power Point (пауэр пойнт); 

3) ақпаратты өндеу, сақтау үшін арнайы көрсету құралдарын, цифрық 

жабдықтарды пайдалану (фотоға түсіру, слайд, презентация жасау); 

4) электронды оқулықтарды қолдану. 

18. Білім алушылардың тілдік білімдерін және сөйлеу тілін дамытуда 

көмекші жабдықтар:  

1) «Мультимедиялық интербелсенді үйретуші программалық-

әдістемелік кешен» электронды ресурсын: интербелсенді панельмен 

үшөлшемді аксессуарымен және практикалық сөйлеу жұмысын 

ұйымдастыратын карточкаларымен; 

2) «Логопедиялық тренажер» құрылғысын;  

3) «Сөйлеу тілі коммуникациясын меңгеру мен дамытуға арналған 

сөйлеу тілдік жаттықтырушы» атты ассистивті құрылғысын пайдаланады. 

19. Мұғалім білім алушының мүмкіндіктерін ескере отырып формативті 

және суммативті бағалау үшін тапсырмалар құрастырады. Төмендегілер 

рұқсат етіледі: 

1) грамматикалық және семантикалық рәсімдеу бойынша 

тұжырымдамаларды жеңілдету; 

2) күрделі нұсқаулы тапсырманы орындаудың қадамдылығын 

көрсететін қысқа мағыналық бөліктерге бөлу; 

3) қажетті жағдайда сараланған көмек беру: ынталандырушы (мақұлдау, 

эмоционалды қолдау), ұйымдастырушы (зейін аудару, жұмысты орындауға 

шоғырландыру, өзін-өзі тексеру қажеттілігі туралы ескерту), бағыттаушы 

(тапсырмаға нұсқаулықты қайталау және түсіндіре алу); 

4) тапсырмаларды орындауға уақытты ұлғайту. 

 

 

3-тарау. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

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

1) 0-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 64 сағатты;  

2) 1-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 66 сағатты;  

3) 2-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;  

4) 3-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;  

5) 4-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағатты құрайды.  

21. Бағдарлама 5 бөлімді қамтиды:  

1) «Тыңдалым» бөлімі;  

2) «Айтылым» бөлімі;  



3) «Оқылым» бөлімі;  

4) «Жазылым» бөлімі;  

5) «Тілдік нормаларды қолдану» бөлімі.  

22. «Тыңдалым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) тыңдалым тәсілдерін қолдану;  

2) сөздің лексикалық мағынасын түсіну;  

3) тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну;  

4) мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну;  

5) тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну.  

23. «Айтылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) сөздік қорды толықтыру; 

2) берілген тақырып бойынша ойын жеткізу; 

3) түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және тілдік 

нормаларды қолдану;  

4) оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау; 

5) тыңдау-көру материалдары негізінде сөйлем құрастыру; 

6) оқыған/тыңдаған материал бойынша өз көзқарасын білдіру.  

24. «Оқылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) оқу түрлерін қолдану; 

2) мәтіннің мазмұнын түсіну;  

3) мәтіннің жанры мен түрін анықтау;  

4) сұрақтар қоя білу және жауап беру;  

5) түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат алу.  

25. «Жазылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу;  

2) тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу;  

3) пунктуациялық нормаларды сақтау;  

4) каллиграфиялық нормаларды сақтау.  

26. «Тілдік нормаларды қолдану» бөлімі келесідей бөлімшелерді 

қамтиды: 

1) грамматикалық нормаларды сақтау;  

2) орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау.  

27. 0-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке 

сүйеніп түсіну, дене мүшелеріне қатысты бұйрықтарды түсіну, тақырыпқа 

байланысты қарапайым сөздерді түсіну, баяу, нақты айтылған 

хабарламаларды түсіну; 

2) айтылым: амандасу, танысу, қысқа диалогтік сөйлеу, сөйлемде 

«бар»/«жоқ» сөздерін қолдану, монологтік сөйлесім, баяндаудың қысқаша 

қарапайым түрі, суретті тақырып бойынша қарапайым сипаттау, клишені 

қатысымда қолдану, затты сипаттау; 

3) оқылым: мұғалімнің көмегімен тақырыпқа байланысты сөздер мен сөз 

тіркестерін дауыстап оқу, таныс сөздерді оқу барысында лексикалық 

мағынасына сәйкестендіру, тақырыпқа байланысты қысқа сөйлемдерді 

дауыстап оқу, түсінгенін сурет, сызба, жауап беру арқылы көрсету; 



4) жазылым: әріпті, буынды графикалық нұсқасына қарап жазу, әріп 

элементтерін дұрыс жазу, сөзді графикалық нұсқасына қарап жазу, жазбаша 

қарапайым сұрақ, жазбаша қарапайым жауап. 

28. 1-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке 

сүйеніп түсіну, дене мүшелеріне қатысты бұйрықтарды түсіну, тақырыпқа 

байланысты мұғалім мен сыныптастарының сөздерін түсіну, тыңдағанда 

көрнекілікке сүйеніп қарапайым шағын хабарламаларды түсіну, көрнекілікке 

сүйеніп қарапайым, нақты айтылған шағын хабарламаларды түсіну; 

2) айтылым: диалогтік сөйлесім, амандасу, танысу, қысқа диалогтік 

сөйлесу, диалог-сұрақ, монологтік сөйлесім, баяндаудың қысқаша қарапайым 

түрі, суретті (тақырып бойынша)қарапайым әңгімелеу, 1-10 дейін санау, бір-

бірімен бұйрық алмасу, күнделікті іс-әрекетті сипаттау, клишені қатысымда 

қолдану, заттарды қосу; 

3) оқылым: тақырыпқа байланысты сөздер мен сөз тіркестерін дауыстап 

оқу, тақырыпқа байланысты сөйлемдер оқу, қысқа мәтіндерді оқығанда негізгі 

ақпаратты тауып алу, түсінгенін сурет, сызба және жауап беру арқылы 

көрсету, таныс тілдік бөлім негізінде құрастырылған сөйлемдер мен қысқа 

мәтіндерді мәнерлеп оқу; 

4) жазылым: сөз бен сөйлемді графикалық нұсқасына қарап жазу, заттың 

атын білдіретін сөздер, заттың қимылын, санын білдіретін сөздер сияқты 

грамматикалық тақырыптардан қарапайым түсініктер беру. 

29. 2-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым: өзіне таныс тақырыптағы нақты айтылған, шағын 

хабарламаларды түсіну, тыңдаған мәтіндегі затты көрсету, суреттеу, тыңдаған 

мәтін арқылы сұраққа жауап беру; 

2) айтылым: диалогтік сөйлесім, диалог-мәлімет, клишені қатысымда 

қолдану, монологтік сөйлесім, диалог-сұрақ, баяндау, диалог-реплика, диалог-

жауап, шағын монолог, сипаттау, іс-әрекетті сипаттау, сұрақ-жауап алмасу; 

3) оқылым: шағын мәтіндердегі сөздер мен фразалардың дауыс ырғағын 

дұрыс қойып оқу, іштей оқу, шағын мәтіндерді дұрыс түсінгенін таблица 

толтыру және суреттерді орналастыру арқылы білдіру, оқу техникасын жолға 

қою, мәнерлеп оқу, тездетіп оқу, түсініп оқу; 

4) жазылым: сөйлемді графикалық нұсқасына қарап жазу, жазбаша 

жауап, жазбаша сұрақ, сызба бойынша сөз тіркесін құрап жазу, суреттердің 

атауларын дұрыс тауып, сөйлем құрап жазу, көшіріп жазу. 

30. 3-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым: таныс сөздер мен қысқа фразаларды ұғу, күнделікті өмірде 

жиі қолданылатын сұхбаттарды пікірлеу, сурет бойынша жұмыс, сұраққа 

жауап, өз бетінше жұмыс, тағы басқа әр түрлі әдістермен алмастырылып 

отырады; 

2) айтылым: диалог, баяу, нақтылы, түсінікті берілген сұхбаттарды 

түсіну, айту, өзіне қойылған қарапайым, жеңіл сұрақтарға жауап беру, қысқа 

диалог, монолог, баяндау, сипаттау, диалог-мәлімет, диалог-талап, диалог-

реплика, диалог-сұрақ; 



3) оқылым: таныс атауларды, сөздерді оқып, түсіну, түрлі түсті 

суреттермен безендірілген мәтіндерді оқу, түсіну, оқу техникасын жетілдіру, 

қисынды ойлау қабілетін, өз бетімен жұмыс жасау қабілетін жандандыру, 

тілдерін ширату, тапсырмалардың ауыр-жеңіл түрлерін саралап, деңгейлеп 

оқу; 

4) жазылым: аты-жөні, мекенжайы туралы жазу, мерекелерге арналған 

қысқа құттықтаулар жазу, жазу дағдыларын нығайту, сауат ашу жұмыстарын 

іске асырып отыру, жаңа грамматикалық тақырыптарды еңгізу, жазу 

ережелерін көрнекілік бойынша үйрету, жазу дағдыларын қалыптастыру. 

31. 4-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым:мұғалімнің, сыныптастарының сөздеріндегі күнделік 

туралы ақпараттар түсіну, тіл байлығын дамыту, сөйлесу әрекетін жетелеу, 

танымдық, зерделік, ізденімдік, көрсетімдік жұмыс түрлерін іске асыру, тірек 

сөздер арқылы болжау, негізгі мазмұнын түсіну, нақты ақпаратты анықтау, 

негізгі тақырыпты анықтау; 

2) айтылым: жаңа сөздерді дұрыс, орынды қолдану, күнделікті 

тұрмыстық тақырыптарға байланысты сөздердің мағынасын түсіну, 

мәтіндердің мазмұнын түсіну, негізгі тақырыпты анықтау, сұрақтарға жауап 

беру, тақырып бойынша диалог, монолог түрлерінде сөйлеу; 

3) оқылым: негізгі ақпаратты анықтау, тақырыбын анықтау, тақырып 

бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз 

көзқарасын білдіру, танымдық оқылым, зерделік оқылым, іштей оқу, дауыстап 

оқу, сызба бойынша алған білімін дәлелдеу, сурет бойынша өз ойын айта білу; 

4) жазылым: отбасы туралы шағын мәтін, берілген тірек сөздер бойынша 

сөйлем құрау, сұрақтарға жауап жазу, сұрақтар бойынша сөйлем құрау, 

суреттер бойынша сөйлем құрау, сөздерді толықтыру, жоғалған әріптерді 

тауып жазу, дұрыс көшіріп жазу, жазбаша аудару, үндестік заңына сәйкес 

орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу, сөйлем соңында қойылатын тыныс 

белгілерді орынды қолдану. 

 

 

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

32. Бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын кодтық белгімен 

белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан 

сөйлеу әрекеттерінің ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін 

көрсетеді. Мысалы, 1.2.1.1 кодында «1» - сынып; «2.1» - дағдылар; «1» - оқу 

мақсатының реттік нөмірі. 

33. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) «Тыңдалым» бөлімі: 

1-кесте  

 

Бөлімшеле

р  

Оқыту мақсаттары 

0-сынып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 



1.1 

Тыңдалы

м 

тәсілдерін 

қолдану 

0.1.1.1 

сөзді 

зейін 

қойып 

тыңдау, 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н түсіну 

және 

оған 

сәйкес 

дұрыс 

әрекет 

ету 

(қимыл, 

ым-

ишараны 

қолдану, 

іс-әрекет 

жасау)  

1.1.1.1 

сөзді зейін 

қойып 

тыңдау, 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

түсіну 

және оған 

сәйкес 

дұрыс 

әрекет ету 

(қимыл, 

ым-

ишараны 

қолдану, 

іс-әрекет 

жасау)  

2.1.1.1 

ауызша 

тіл және 

тыңдау-

көру 

материал

ын тыңдау 

және 

қарапайы

м 

сөйлемдер

ді 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

түсініп 

қайталау  

3.1.1.1 

ауызша тіл 

және 

тыңдау-

көру 

материалы

н тыңдау 

және 

түсіну, 

жеке 

сөйлемдерд

ің 

мағынасын 

нақтылау 

үшін 

мұғалімнің 

көмегімен 

сұрақтар 

қою  

4.1.1.1 

ауызша тіл 

және 

тыңдау-көру 

материалын 

басқаша 

өзгертіп 

айту үшін 

тыңдау және 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну 

  

1.2 

Сөздердің 

лексикалы

қ 

мағынасы

н түсіну 

0.1.2.1 

күнделік

ті өмірде 

қолданы

латын 

таныс 

сөздерді

ң 

мағынас

ын 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н түсіну 

1.1.2.1 

күнделікті 

өмірде 

қолданыл

атын 

таныс 

сөздердің 

мағынасы

н 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

түсіну 

2.1.2.1 

күнделікті 

өмірде 

қолданыл

атын 

таныс 

сөздерден 

құралған 

қарапайы

м 

сөйлемдер

дің 

мағынасы

н 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

түсіну 

3.1.2.1 

күнделікті 

өмірде 

қолданылат

ын таныс 

сөздер 

және сөз 

тіркестерін

ен құралған 

шағын 

мәтіндерде

гі 

сөйлемдерд

ің 

мазмұнын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну 

4.1.2.1 

бейтаныс 

сөздер мен 

сөз 

тіркестері 

бар мәтіннің 

мәнмәтінге 

қатысты 

мағынасын 

анықтап 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну  

1.3 

Тыңдаған 

мәтіннің 

мазмұнын 

түсіну  

0.1.3.1 

тыңдаған 

мәтін 

мазмұны 

бойынша 

1.1.3.1 

тыңдаған 

мәтін 

мазмұны 

бойынша 

2.1.3.1 

тыңдаған 

мәтінге 

мұғалімні

ң 

3.1.3.1 

тыңдаған 

мәтіннің 

мазмұны 

бойынша 

4.1.3.1 

мәтіннің 

мазмұны 

бойынша 

сұрақтарға 



мұғалімн

ің 

көмегіме

н 

сұрақтар

ға жауап 

беру, 

сәйкес 

иллюстр

ация/сур

еттер/сы

збалар 

таңдау 

мұғалімні

ң 

көмегімен

сұрақтарғ

а жауап 

беру, 

сәйкес 

иллюстра

ция/сурет

тер/сызба

лар таңдау 

көмегімен

иллюстра

ция/сурет

тер/сызба

лар таңдау 

және 

қарапайы

м 

сұрақтарғ

а жауап 

беру 

сұрақтарға 

жауап беру 

және 

сюжеттің 

даму желісі 

бойынша 

мұғалімнің 

көмегімен 

иллюстрац

иялар 

орналастыр

у, кесте 

толтыру  

жауап беру 

және түйінді 

тұстарын 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау 

  

  

1.4 

Мәтіндегі 

негізгі, 

қосалқы 

ақпаратта

рды 

түсіну  

  

0.1.4.1 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н 

тыңдаған 

материал

дың 

кім/не 

туралы 

екенін 

түсіну 

  

1.1.4.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

тыңдаған 

материалд

ың кім/не 

туралы 

екенін 

түсіну 

 

2.1.4.1 

тыңдаған 

материалд

ың 

мазмұнын 

түсіну 

және 

кейіпкерл

ер мен 

оқиғалард

ың ретін 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

анықтау 

3.1.4.1 

тыңдаған 

материал 

бойынша 

себеп- 

салдарыны

ң 

байланысы

н (негізгі 

ой, 

кейіпкерле

р, оқиға) 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау  

4.1.4.1 

тыңдаған 

материалдағ

ы негізгі 

ойды 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау 

1.5 

Тыңдау-

көру 

материалд

арының 

мазмұнын 

түсіну 

  

0.1.5.1 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н қимыл-

қозғалыс

, сұрақ 

қою, 

қысқа 

жауап 

арқылы 

тыңдаған

/көрген 

мәтінді 

түсінгені

н білдіру  

1.1.5.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

қимыл-

қозғалыс, 

сұрақ қою, 

қысқа 

жауап 

арқылы 

тыңдаған/

көрген 

мәтінді 

түсінгенін 

білдіру  

2.1.5.1 

тыңдау-

көру 

материал

ындағы 

оқиғалард

ы түсіну, 

сұрақтар 

қою және 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

сипаттау 

3.1.5.1 

тыңдау-

көру 

материалда

рындағы 

оқиғаларды 

түсіну, 

кейіпкерле

рі туралы 

сұрақтар 

қою және 

оларды 

мұғалімнің 

көмегімен 

сипаттау  

4.1.5.1 

тыңдау-көру 

материалын

ың мазмұны 

бойынша 

негізгі ойды 

анықтауға 

жетелейтін 

сұрақтар 

қою және 

телебағдарл

ама 

үзіндісіндегі 

музыка, сөз 

және 

бейнелердің 



маңызын 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау 

 

2) «Айтылым» бөлімі: 

2-кесте  

 

Бөлімшеле

р 

Оқыту мақсаттары 

0-сынып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 

2.1 Сөздік 

қорды 

толықтыру 

  

0.2.1.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

сөйлеу 

барысынд

а танысу, 

өзі туралы 

айту және 

затты 

сипаттау 

үшін 

сөздер 

мен сөз 

тіркестері

н қолдану 

1.2.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

танысу, өзі 

туралы 

айту және 

затты 

сипаттау 

үшін 

сөздер мен 

сөз 

тіркестерін 

қолдану 

2.2.1.1 

сөйлеу 

барысында 

алған 

ақпарат 

бойынша 

сұраулы 

сөйлем 

құрастыру 

үшін 

сөздер мен 

сөз 

тіркестерін 

мұғалімнің 

көмегімен 

қолдану  

3.2.1.1 

сөйлеу 

барысында 

мәтін 

тақырыбына 

сәйкес 

сөздерді 

мұғалімнің 

көмегімен 

қолдану 

4.2.1.1 

әңгімені 

өрбіту үшін 

мұғалімнің 

көмегімен 

қажетті 

сөздерді 

қолдану  

2.2 

Берілген 

тақырып 

бойынша 

ойын 

жеткізу  

 1.2.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сурет 

бойынша  

2-3 

сөйлеммен 

өз ойын 

білдіру  

2.2.2.1 

сюжетті 

сурет 

негізінде өз 

ойын 

мұғалімнің 

көмегімен 

айту 

  

3.2.2.1 

мұғалім 

ұсынған 

тақырып 

негізінде 

мұғалімнің 

көмегімен өз 

ойын айту 

4.2.2.1 

басталған 

мәтінді 

мұғалімнің 

көмегімен өз 

ойынша 

аяқтау  

2.3 Түрлі 

жағдаяттар

да қарым-

қатынасқа 

түсу 

(диалог) 

және Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

0.2.3.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

сұхбаттас

ының не 

туралы 

айтқанын 

түсіну 

1.2.3.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сұхбаттасы

ның не 

туралы 

айтқанын 

түсіну және 

тілдік 

2.2.3.1 

тілдік 

нормалард

ы сақтай 

отырып, 

белгілі бір 

тақырыптағ

ы әңгімеге 

қатысу 

3.2.3.1 

белгілі 

тақырыптағ

ы әңгімеге 

қатысу және 

сұхбаттасын 

түсіну және 

олардың 

ойын 

4.2.3.1 белгілі 

тақырыптағы 

әңгімеге 

қатысу, 

сұхбаттасын 

түсіну және 

оның сөзін 

нақтылау, 

анықтау, 



және 

тілдік 

нормалар

ды сақтай 

отырып, 

түрлі 

тәсілдерм

ен жауап 

беру  

нормалард

ы сақтай 

отырып, 

түрлі 

тәсілдерме

н жауап 

беру  

және 

сұхбаттасы

ның не 

туралы 

айтқанын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну  

мұғалімнің 

көмегімен 

толықтыру  

мұғалімнің 

көмегімен өз 

сөзімен айтып 

беру  

2.4 

Оқыған/ 

тыңдаған 

материалд

ы 

мазмұндау  

 1.2.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

шағын 

мәтінді/ 

қарапайым 

оқиғаларды 

мазмұндау 

2.2.4.1 

оқиға 

желісін 

сақтай 

отырып, 

таныс 

сөздерді 

қолдану 

арқылы 

шынайы 

және ойдан 

құрастыры

лған 

оқиғаларды 

мұғалімнің 

көмегімен 

баяндау 

3.2.4.1 өзінің 

жоспар/ 

жазбаларын 

қолдана 

отырып, 

оқиғалар/ 

әңгімелерді 

үлгі 

бойынша өз 

сөзімен 

айтып беру 

4.2.4.1 

тыңдаушыны 

еліктіру 

мақсатында 

оқиғалар/ 

әңгімелерді 

мұғалімнің 

көмегімен 

дәлме-дәл 

айтып беру 

2.5 

Тыңдау-

көру 

материалда

ры 

негізінде 

ойын айту 

 1.2.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

қысқа 

фильмдер 

мен 

тыңдалым 

материалда

рының 

сюжетін өз 

сөзімен 

суреттеу 

2.2.5.1 

фильмдер 

мен 

тыңдалым 

материалы

ндағы 

сөйлемдерд

і қолданып, 

мұғалімнің 

көмегімен 

сюжетті 

суреттеу 

3.2.5.1 

фильмдер 

мен 

тыңдалым 

материалын

дағы 

оқиғаларды 

өмірдегі 

жағдайларме

н 

салыстырып 

үлгі 

бойынша 

суреттеу 

4.2.5.1 

фильмдер мен 

тыңдалым 

материалдары

ндағы 

оқиғаларға 

өзінің 

көзқарасын 

мұғалімнің 

көмегімен 

білдіру 

2.6 

Оқылған/ 

тыңдаған 

материал 

 1.2.6.1 

мұғалімнің 

көмегімент

ыңдаған/ 

2.2.6.1 

салыстыру 

негізінде 

ақпарат, 

3.2.6.1 

тыңдаған/ 

оқыған 

материал 

4.2.6.1 

тыңдаған/ 

оқыған 

материал 



бойынша 

ой-пікір 

білдіру  

оқыған 

материал 

туралы 

өзінің 

қарапайым 

пікірін 

(келісемін/

келіспеймі

н, ұнайды/ 

ұнамайды) 

айту 

кейіпкер, 

оқиға 

туралы 

қарапайым 

ой-пікірін 

(мен ... 

ойлаймын, 

мен ... 

санаймын) 

мұғалімнің 

көмегімен 

айту 

бойынша өз 

көзқарасын 

(маған ... 

сияқты, 

маған ... 

тәрізді) 

мұғалімнің 

көмегімен 

айту 

  

бойынша өз 

көзқарасын 

(менің 

ойымша ..., ... 

деп 

ойлаймын) 

мұғалімнің 

көмегімен 

дәлелдеу 

  

 

3) «Оқылым» бөлімі: 

3-кесте  

 

Бөлімшеле

р 

Оқыту мақсаттары 

0-сынып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 

3.1 Оқу 

түрлерін 

қолдану 

0.3.1.1 

таныс 

әріптерді 

оқу  

1.3.1.1 

таныс 

сөздерді 

тұтас оқу  

2.3.1.1 

мәтінді 

мұғалімнің 

көмегімен 

мәнерлеп 

оқу 

3.3.1.1 оқу 

түрлерін 

қолдана 

отырып, 

мәтінді 

немесе оның 

бөлімдерін 

мәнерлеп 

оқу 

мұғалімнің 

көмегімен 

(шолып 

танысу, 

рөлге бөліп 

оқу)  

4.3.1.1 оқу 

түрлерін 

қолдана 

отырып, 

мәтін немесе 

оның 

бөлімдерін 

мұғалімнің 

көмегімен 

(рөлгебөліп 

оқу, теріпоқу) 

мәнерлеп оқу 

3.2 

Мәтіннің 

мазмұнын 

түсіну 

  

 1.3.2.1 

мәтіндегі 

таныс 

сөздердің 

мағынасын 

түсіну  

2.3.2.1 

таныс 

сөздерден 

құрастыры

лған 

қарапайым 

сөйлемдерд

ің 

мағынасын 

мұғалімнің 

3.3.2.1 таныс 

сөздер мен 

сөз 

тіркестеріне

н 

құрастырыл

ған шағын 

мәтіннің 

түйінді 

тұсын 

мұғалімніңк

4.3.2.1 

бейтаныс 

сөздер 

кездесетін 

шағын 

мәтіннің 

түйінді тұсын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну  



көмегімен 

түсіну  

өмегімен 

түсіну  

3.3 

Мәтіннің 

жанрлары 

мен 

түрлерін 

анықтау 

0.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын 

(өлең, 

ертегі, 

жұмбақ, 

жаңылтпа

ш, 

санамақ) 

мұғалімні

ңкөмегіме

н ажырату  

1.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын 

(өлең, 

ертегі, 

жұмбақ, 

жаңылтпаш

, санамақ) 

мұғалімнің

көмегімен 

ажырату  

2.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын 

(өлең, 

ертегі, 

жұмбақ, 

әңгіме) 

мұғалімнің 

көмегімен 

ажырату 

3.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын 

(өлең, 

жұмбақ, 

ертегі, 

әңгіме және 

мақал-

мәтелдер) 

мұғалімніңк

өмегімен 

ажырату, 

әңгімелеу/си

паттау 

мәтінін 

анықтау  

4.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын(өлең, 

жұмбақ, 

ертегі, әңгіме, 

мақал-

мәтелдерді 

және 

жаңылтпашта

рды) 

мұғалімнің 

көмегімен 

ажырату, 

пайымдау 

мәтінін 

анықтау 

3.4 

Сұрақтар 

мен 

жауаптар 

құрастыру 

0.3.4.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

мәтін 

немесе 

иллюстра

ция 

бойынша 

қарапайы

м 

сұрақтар 

(кім? не? 

қандай?қо

ю 

1.3.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

мәтін 

немесе 

иллюстрац

ия 

бойынша 

қарапайым 

сұрақтар 

(кім? не? 

қандай? 

қанша?) 

қою 

2.3.4.1 

мәтіннің 

мазмұны 

бойынша 

мұғалімнің 

көмегімен 

қарапайым 

сұрақтар 

құрастыру 

және оған 

жауап беру 

3.3.4.1 

мәтінмазмұн

ы мен 

кейіпкерлері

нің іс-

әрекеті 

туралы 

нақты 

сұрақтар 

(қандай? 

қай? қашан? 

қайда?) 

құрастыру 

және 

мұғалімніңк

өмегімен 

оған жауап 

беру 

4.3.4.1 мәтін 

мазмұнын 

және 

кейіпкерлерді

ң іс-әрекетін 

бағалайтын 

сұрақтар 

(неліктен? не 

үшін?) 

құрастыру 

және 

мұғалімнің 

көмегімен 

оған жауап 

беру  

3.5 Түрлі 

дереккөзде

рден 

қажетті 

ақпаратты 

алу 

 1.3.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

иллюстрац

иялы 

шағын 

мәтіннен 

қажетті 

2.3.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөздік, 

анықтамал

ықтардан 

қажетті 

3.3.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөздіктер 

мен 

анықтамалы

қтардан 

қажетті 

4.3.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

қажетті 

ақпараттарды 

табу үшін 

түрлі 

дереккөздерді 



ақпаратты 

табу 

ақпаратты 

табу 

ақпаратты 

іздеу жолын 

білу және 

табу  

(сөздіктер, 

инфографика

лар, 

энциклопедия

лар, 

ғаламтор) 

қолдана білу  

 

4) «Жазылым» бөлімі: 

4-кесте  

 

Бөлімшеле

р 
Оқыту мақсаттары 

0-сынып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 

4.1 

Кейіпкерд

ің атынан 

мәтін 

құрастыр

ып жазу  

 1.4.1.1 

суретте 

берілген 

заттардың 

сынын 

білдіретін 

сөздерді 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

жазу  

2.4.1.1 

заттың 

сынын 

білдіретін 

сөздерді 

қолдана 

отырып, 

берілген 

иллюстра

ция 

бойынша 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

өзара 

байланыс

қан 

сөйлем 

жазу 

3.4.1.1 

тақырыпқа 

сәйкес 

сөздерді 

қолдана 

отырып, 

берілген 

иллюстрац

ия 

бойынша 

мұғалімнің

көмегімен 

өзара 

байланысқа

н сөйлем 

жазу 

4.4.1.1 

оқиғаларды 

үлгі 

бойынша 

сурет 

(комикс) 

түрінде 

ұсыну 

  

4.2 

Тыңдаған/

оқыған 

материалд

ың 

мазмұнын 

жазу 

0.4.2.1 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н оқыған 

немесе 

тыңдаған

/ тыңдау-

көру 

материал

дары 

бойынша 

1.4.2.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-

көру 

материалд

ары 

бойынша 

2.4.2.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-

көру 

материалд

ары 

бойыншас

3.4.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-

көру 

материалда

ры 

бойынша 

қысқа 

4.4.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-көру 

материалдар

ы бойынша 

шағын мәтін 

жазу 



заттарды

ң таныс 

атаулары

н жазу 

заттардың 

таныс 

атауларын 

жазу 

өз 

тіркестері

н жазу 

жазбалар 

жазу 

4.3 

Пунктуац

иялық 

нормалар

ды сақтау  

   2.4.3.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

жай 

сөйлемнің 

соңында 

қойылаты

н тыныс 

белгілерін 

қолдану  

3.4.3.1 

алгоритм 

бойынша өз 

бетінше 

жай 

сөйлемнің 

соңында 

қойылатын 

тыныс 

белгілерін 

қолдану  

4.4.3.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

шағын мәтін 

құрастыруда 

сөйлемнің 

тиісті тыныс 

белгілерін 

қолдану 

4.4 

Каллигра

фиялық 

нормалар

ды сақтау 

0.4.4.1 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н бас 

әріптер 

мен кіші 

әріптерді 

санитарл

ық-

гигиенал

ық 

талаптар

ға сәйкес 

бір-

бірімен 

дұрыс 

байланы

стырып, 

анық, 

айқын 

жазу 

1.4.4.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

бас 

әріптер 

мен кіші 

әріптерді 

санитарлы

қ-

гигиеналы

қ 

талаптарғ

а сәйкес 

бір-

бірімен 

дұрыс 

байланыст

ырып, 

анық, 

айқын 

жазу 

2.4.4.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

бас 

әріптер 

мен кіші 

әріптердің 

биіктігін, 

енін, 

көлбеулігі

н және 

олардың 

байланыс

ын сақтап 

жазу 

3.4.4.1 кең 

жолды 

дәптерге 

бас әріптер 

мен кіші 

әріптердің 

биіктігін, 

енін, 

көлбеулігін 

және 

олардың 

байланысы

н сақтап 

жазу, 

каллиграфи

ялық 

дағдылары

н дамыту 

4.4.4.1 бас 

әріптер мен 

кіші 

әріптердің 

биіктігін, 

енін, 

көлбеулігін 

және 

олардың 

байланысын 

сақтап жазу 

және 

каллиграфия

лық 

дағдыларын 

жетілдіру 

 

5) «Тілдік нормаларды қолдану» бөлімі: 

7-кесте  

 

Бөлімшеле

р 

Оқыту мақсаттары 

0-сынып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 



5.1 

Грамматик

алық 

нормалард

ы сақтау 

(термин 

сөздерді 

қолданбау) 

   

0.5.1.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

заттың 

атын/ 

сынын/ 

санын/ іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздерді 

ауызша 

тілде 

қолдану 

1.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың 

атын/ 

сынын/ 

санын/іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздерді 

ауызша 

тілде 

қолдану 

2.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың 

атын/ 

сынын/ 

санын/ іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздерді 

ауызша 

және 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

3.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың 

атын/сынын/

санын/іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздер мен 

көмекші 

сөздердің 

мағынасын 

ажырату, 

ауызша 

және 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

(хабарлы, 

сұраулы, 

лепті) 

ажырату 

және 

құрастыру  

4.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың атын/ 

сынын/ 

санын/ іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздер мен 

көмекші 

сөздердің 

мағынасын 

түсіну, 

ажырату, 

ауызша және 

жазбаша 

тілде қолдану 

 1.5.1.2 

мұғалімнің 

көмегімен 

көптік/ 

тәуелдік/ 

жіктік 

/септік 

жалғаулар

ын ауызша 

тілде 

қолдану 

2.5.1.2 

сөйлеу 

барысында 

мұғалімнің 

көмегімен 

көптік/ 

тәуелдік/ 

жіктік 

/септік 

жалғаулар

ын қолдану  

  

3.5.1.2 

көптік/тәуел

дік/ жіктік 

/септік 

жалғаулары

н ауызша 

тілде және 

кесте 

арқылы 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

4.5.1.2 

көптік/тәуелд

ік/ жіктік 

/септік 

жалғауларын 

ауызша тілде 

және 

жазбаша 

тілде кесте 

арқылы еркін 

қолдану 

 1.5.1.3 

сөйлеу 

барысында 

мұғалім 

көмегімен 

етістіктің 

шақтарын; 

бұйрық 

2.5.1.3 

сөйлеу 

барысында 

мұғалімнің 

көмегімен 

етістіктің 

шақтарын; 

бұйрық 

3.5.1.3 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

есімше 

түрлерін, 

тұйық 

4.5.1.3 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

түрлі қимыл-

әрекетті 

білдіретін 



рай; 

болымсыз 

етістікті 

қолдану  

рай; 

болымсыз 

етістікті 

қолдану  

етістіктерді 

қолдану 

сөздерді 

(есімше, 

көсемше, 

рай) қолдану 

0.5.1.4 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н сөйлеу 

барысын

да сілтеу 

есімдікте

рін 

дұрыс 

қолдану  

  

1.5.1.4 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

сөйлеу 

барысынд

а сілтеу 

есімдіктер

ін дұрыс 

қолдану  

 

2.5.1.4мұғ

алім 

көмегімен 

сөйлеу 

барысынд

а 

есімдіктер

ді (сілтеу, 

сұрау 

есімдіктер

ін) 

қолдану 

  

3.5.1.4 

мұғалім 

көмегімен 

жіктеу 

есімдіктері

нің 

септелуін 

және 

септеулік 

шылаулард

ы ауызша 

тілде 

қолдану  

4.5.1.4 

мұғалімнің 

көмегімен 

жіктеу 

есімдіктеріні

ң септелуін 

және 

септеулік 

шылауларды 

ауызша 

және 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

  1.5.1.5 

мұғалім 

көмегімен 

сөйлемдег

і 

сөздердің 

орын 

тәртібін 

сақтап 

құрастыру  

 

2.5.1.5 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

сөйлемдег

і 

сөздердің 

орын 

тәртібін 

сақтап 

жай 

сөйлем 

құрастыру  

3.5.1.5 

сөйлемдегі 

сөздердің 

орын 

тәртібін 

сақтап жай 

сөйлем 

және 

мұғалімнің 

көмегімен 

құрмалас 

сөйлем 

құрастыру  

4.5.1.5 

сөйлемдегі 

сөздердің 

орын 

тәртібін 

сақтап жай 

және 

мұғалімнің 

көмегімен 

құрмалас 

сөйлем 

құрастыру  

   2.5.1.6 

мұғалім 

көмегімен 

айтылу 

мақсатына 

қарай 

сөйлем 

түрлерін 

(хабарлы, 

сұраулы, 

лепті) 

ажырату  

3.5.1.6 

мұғалімнің 

көмегімен 

айтылу 

мақсатына 

қарай 

сөйлем 

түрлерін 

(хабарлы, 

сұраулы, 

лепті) 

ажырату 

4.5.1.6 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлем 

түрлерін 

(хабарлы, 

сұраулы, 

лепті) 

біртүрден 

екінші түрге 

айналдыру  



және 

құрастыру  

5.2 

Орфоэпия

лық және 

орфограф

иялық 

нормалар

ды сақтау 

  

  

0.5.2.1 

әріп пен 

дыбысты 

ажырата 

білу, төл 

дыбыста

рды 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н дұрыс 

айту  

1.5.2.1 

әріп пен 

дыбысты 

ажырата 

білу, төл 

дыбыстар

ды 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

дұрыс 

айту  

2.5.2.1 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

айтылуы 

мен 

жазылуын

да 

айырмаш

ылығы 

жоқ 

сөздерді 

дұрыс 

айту және 

жазу 

3.5.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

жаңа 

сөздерді 

орфоэпиял

ық және 

орфографи

ялық 

сөздіктер 

көмегімен 

қатесіз 

дұрыс жазу 

және айту 

4.5.2.1 

айтылуы 

мен 

жазылуында 

айырмашыл

ығы бар 

сөздерді 

мұғалім 

көмегімен 

дұрыс жазу 

және айту 

 1.5.2.2 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

ә, ө, ү, ұ, і, 

ң, қ, ғ, һ 

әріптері 

кездесетін 

сөздерді 

дұрыс 

айту және 

жазу 

2.5.2.2 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

ә, ө, ү, ұ, і, 

ң, қ, ғ, һ 

әріптері 

кездесетін 

сөздерді 

дұрыс 

айту және 

жазу 

  

3.5.2.2 

мұғалімнің 

көмегімен 

дауыссыз  

б-п, қ-ғ, к-г 

дыбыстары 

кездесетін 

сөздерді 

дұрыс айту 

және 

емлесін 

сақтап 

жазу 

4.5.2.2 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөзге 

қосымшалар 

жалғау 

кезінде 

үндестік 

заңын 

ескеріп айту 

және жазу 

  

0.5.2.3 

мұғалімн

ің 

көмегіме

н бас 

әріппен 

жазылат

ын 

сөздерді 

(кісі 

есімдері, 

жер-су 

атаулары

1.5.2.3 

мұғалімні

ң 

көмегімен 

бас 

әріппен 

жазылаты

н сөздерді 

(кісі 

есімдері, 

жер-су 

атаулары, 

үй 

  

  

    



, үй 

жануарл

арына 

берілген 

ат) 

ажырату 

жануарлар

ына 

берілген 

ат) 

ажырату 

 

34. Бағдарлама сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар білім 

алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 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. Бөлім мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің 

еркіне қалдырылады. 
 

 

 

  



Бастауыш білім беру деңгейінің  

0-4-сыныптары үшін «Қазақ тілі» 

пәнінен  

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 

 

  

Сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру 

деңгейінің 0-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақмерзімді жоспар 

 

 

1) 0-сынып: 

1-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Өзім 

туралы 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Менің 

мектебім 

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

0.1.1.1 сөзді зейін қойып тыңдау, 

мұғалімнің көмегімен түсіну және оған 

сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-

ишараны қолдану, іс-әрекет жасау) 

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны 

бойынша мұғалімнің 

көмегіменсұрақтарға жауап беру, сәйкес 

иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

0.2.1.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау үшін 

мұғалімнің көмегімен сөздер мен сөз 

тіркестерін қолдану 

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

пайымдама жасау  

0.2.6.1 мұғалімнің көмегімен 

тыңдаған/оқыған материал туралы 

өзінің қарапайым пайымдама 

(келісемін/келіспеймін, 

ұнайды/ұнамайды) жасау 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

0.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату 

3.2Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

0.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну 



  

  

  

  

  

Жазылым 4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

0.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді ) мұғалімнің 

көмегімен жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

0.5.1.2 мұғалімнің көмегімен 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде қолдану 

  

2-тоқсан 

3. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Бізді 

қоршаған 

әлем 

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

0.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың кім/не туралы екенін 

түсіну 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

0.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, 

қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген 

мәтінді түсінгенін мұғалімнің көмегімен 

білдіру  

Айтылым  

  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын жеткізу  

0.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сурет 

бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру  

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) жәнеТілдік 

нормаларды қолдану  

0.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары негізінде 

ойын айту 

0.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым 

материалдарының сюжетін мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен суреттеу 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

пайымдама жасау  

0.2.6.1 мұғалімнің көмегімен 

тыңдаған/оқыған материал туралы 

өзінің қарапайым пайымдама 

(келісемін/келіспеймін, 

ұнайды/ұнамайды) жасау 

Оқылым 

  

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.2 Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

0.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

0.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

0.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

немесе иллюстрация бойынша 

қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою 

Жазылым 4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

0.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді ) мұғалімнің 

көмегімен жазу 

  4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

0.4.4.1 мұғалімнің көмегімен бас әріптер 

мен кіші әріптерді санитарлық-

гигиеналық талаптарға сәйкес бір-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

бірімен дұрыс байланыстырып, анық, 

айқын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

  

0.5.1.2 мұғалімнің көмегімен 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде қолдану; 

0.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану;  

0.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

3-тоқсан 

5. Саяхат  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Салт-

дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

0.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың кім/не туралы екенін 

түсіну 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

0.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, 

қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген 

мәтінді түсінгенін мұғалімнің көмегімен 

білдіру  

Айтылым  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын жеткізу  

0.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сурет 

бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру  

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды қолдану  

0.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды мазмұндау  

0.2.4.1 мұғалімнің көмегімен шағын 

мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау 

Оқылым 

  

  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

0.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

0.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

немесе иллюстрация бойынша 

қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден қажетті 

ақпаратты алу 

0.3.5.1 мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялы шағын мәтіннен 

қажетті ақпаратты табу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

0.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді ) мұғалімнің 

көмегімен жазу  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың мазмұнын 

жазу 

0.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойынша заттардың 

таныс атауларын жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

0.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді 

санитарлық-гигиеналық талаптарға 



  

  

  

  

  

  

  

сәйкес бір-бірімен дұрыс 

байланыстырып, анық, айқын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

0.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/іс-қимылын білдіретін 

сөздерді ауызша тілде қолдану; 

0.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану;  

0.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану;  

0.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру   

5.2 Орфоэпиялық және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

  

0.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, 

төл дыбыстарды мұғалімнің көмегімен 

дұрыс айту;  

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

ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу; 

0.5.2.3 мұғалімнің көмегімен бас 

әріппен жазылатын сөздерді 

(адамдардың есімдерін, жер-су аттарын, 

үй жануарларына берілген атауларды) 

дұрыс жазу 

4- тоқсан 

7. Тағам 

және сусын  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дені 

саудың – 

жаны сау! 

  

  

  

Тыңдалым 

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны 

бойынша мұғалімнің көмегімен 

сұрақтарға жауап беру, сәйкес 

иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау 

Айтылым  

  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды мазмұндау  

0.2.4.1 мұғалімнің көмегімен шағын 

мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары негізінде 

ойын айту 

0.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым 

материалдарының сюжетін мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен суреттеу 

  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.2 Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

0.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

3.5 Түрлі 

дереккөздерден қажетті 

ақпаратты алу 

0.3.5.1 мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялы шағын мәтіннен 

қажетті ақпаратты табу 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

0.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді) мұғалімнің 

көмегімен жазу  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың мазмұнын 

жазу 

0.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойынша заттардың 

таныс атауларын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

0.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану;  

0.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану;  

0.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

0.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, 

төл дыбыстарды мұғалімнің көмегімен 

дұрыс айту  

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

ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу 

 

2) 1-сынып: 

2-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Өзім 

туралы 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Менің 

мектебім 

  

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

1.1.1.1 сөзді зейін қойып тыңдау, 

мұғалімнің көмегімен түсіну және оған 

сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-

ишараны қолдану, іс-әрекет жасау) 

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

1.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны 

бойынша мұғалімнің 

көмегіменсұрақтарға жауап беру, сәйкес 

иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

1.2.1.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау үшін 

мұғалімнің көмегімен сөздер мен сөз 

тіркестерін қолдану 

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

пайымдама жасау  

1.2.6.1 мұғалімнің көмегімен 

тыңдаған/оқыған материал туралы 

өзінің қарапайым пайымдама 

(келісемін/келіспеймін, 

ұнайды/ұнамайды) жасау 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату 

3.2Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну 

Жазылым 4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

1.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді ) мұғалімнің 

көмегімен жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

1.5.1.2 мұғалімнің көмегімен 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде қолдану 

  

Даму 

кемшіліктер

ін қайта 

түзету 

6.1 Сенсорлық 

бұзылыстарын түзету 

1.6.1.1 көру- моторикасын үйлестіре алу  

 

2-тоқсан 

3. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

1.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың кім/не туралы екенін 

түсіну 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

1.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, 

қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген 

мәтінді түсінгенін мұғалімнің көмегімен 

білдіру  

Айтылым  

  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын жеткізу  

1.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сурет 

бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын 

білдіру  

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) жәнеТілдік 

нормаларды қолдану  

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары негізінде 

ойын айту 

1.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым 

материалдарының сюжетін мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен суреттеу 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

пайымдама жасау  

1.2.6.1 мұғалімнің көмегімен 

тыңдаған/оқыған материал туралы 

өзінің қарапайым пайымдама 

(келісемін/келіспеймін, 

ұнайды/ұнамайды) жасау 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.2 Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  



 

 

4. Бізді 

қоршаған 

әлем 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен 

ажырату 

  3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

1.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

немесе иллюстрация бойынша 

қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

1.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді ) мұғалімнің 

көмегімен жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

1.4.4.1 мұғалімнің көмегімен бас әріптер 

мен кіші әріптерді санитарлық-

гигиеналық талаптарға сәйкес бір-

бірімен дұрыс байланыстырып, анық, 

айқын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

  

1.5.1.2 мұғалімнің көмегімен 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде қолдану; 

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану; 

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану;  

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

3-тоқсан 

  

5. Саяхат  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

1.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың кім/не туралы екенін 

түсіну 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

1.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, 

қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген 

мәтінді түсінгенін мұғалімнің көмегімен 

білдіру  

Айтылым  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын жеткізу  

1.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сурет 

бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын 

білдіру  

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды қолдану  

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды мазмұндау  

1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен шағын 

мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Салт-

дәстүр және 

ауыз 

әдебиеті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оқылым 

  

  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

1.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

немесе иллюстрация бойынша 

қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден қажетті 

ақпаратты алу 

1.3.5.1 мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялы шағын мәтіннен 

қажетті ақпаратты табу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

1.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді ) мұғалімнің 

көмегімен жазу  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

1.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойынша заттардың 

таныс атауларын жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

1.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді 

санитарлық-гигиеналық талаптарға 

сәйкес бір-бірімен дұрыс 

байланыстырып, анық, айқын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

1.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/іс-қимылын білдіретін 

сөздерді ауызша тілде қолдану; 

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану;  

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану;  

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру   

5.2 Орфоэпиялық және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

  

1.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, 

төл дыбыстарды мұғалімнің көмегімен 

дұрыс айту;  

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

ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу; 

1.5.2.3 мұғалімнің көмегімен бас 

әріппен жазылатын сөздерді 

(адамдардың есімдерін, жер-су аттарын, 

үй жануарларына берілген атауларды) 

дұрыс жазу 

Даму 

кемшіліктер

ін қайта 

түзету  

6.1Сенсорлық 

бұзылыстарын түзету 

1.6.1.1 көру- моторикасын үйлестіре алу  

6.6 Зейінін түзету  1.6.6.1зейінін шоғырландыра алу 

4-тоқсан 



7. Тағам 

және сусын 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дені 

саудың – 

жаны сау! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

1.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны 

бойынша мұғалімнің көмегімен 

сұрақтарға жауап беру, сәйкес 

иллюстрация/ суреттер/ сызбалар 

таңдау 

Айтылым  

  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды мазмұндау  

1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен шағын 

мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары негізінде 

ойын айту 

1.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым 

материалдарының сюжетін мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен суреттеу 

  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.2 Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

  

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

3.5 Түрлі 

дереккөздерден қажетті 

ақпаратты алу 

1.3.5.1 мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялы шағын мәтіннен 

қажетті ақпаратты табу 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

1.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді ) мұғалімнің 

көмегімен жазу  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

1.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойынша заттардың 

таныс атауларын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану;  

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану;  

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

1.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, 

төл дыбыстарды мұғалімнің көмегімен 

дұрыс айту;  

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

ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу 

 

3) 2-сынып: 

3-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 



1-тоқсан 

1. Өзім 

туралы 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру 

материалын тыңдау және қарапайым 

сөйлемдерді мұғалімнің көмегімен түсініп 

қайталау  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздерден құралған қарапайым 

сөйлемдердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің 

көмегімен иллюстрация/суреттер/сызбалар 

таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап 

беру 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат 

бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін 

сөздер мен сөз тіркестерін мұғалімнің 

көмегімен қолдану  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын 

жеткізу  

2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде мұғалімнің 

көмегімен өз ойын айту 

  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып, 

белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысу 

және сұхбаттасының не туралы айтқанын 

мұғалімнің көмегімен түсіну  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтінді 

мәнерлеп және қатесіз дауыстап оқу 

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.2.1 таныс сөздерден құрастырылған 

қарапайым сөйлемдердің мағынасын 

мұғалімнің көмегімен түсіну  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар 

құрастыру және оған жауап беру 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді 

қолдана отырып, берілген иллюстрация 

бойынша мұғалімнің көмегімен өзара 

байланысқан сөйлем жазу 

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен жай 

сөйлемнің соңында қойылатын тыныс 

белгілерін қолдану  

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздерді ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

2.5.1.2 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын қолдану; 

2.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану 



2-тоқсан 

3. Менің 

мектебім 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Менің 

туған 

өлкем 

  

  

  

  

  

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздерден құралған қарапайым 

сөйлемдердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің 

көмегімен иллюстрация/суреттер/сызбалар 

таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап 

беру 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен тыңдау-көру 

материалындағы оқиғаларды түсіну, 

сұрақтар қою және сипаттау 

Айтылым  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат 

бойынша мұғалімнің көмегімен сұраулы 

сөйлем құрастыру үшін сөздер мен сөз 

тіркестерін қолдану  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын 

жеткізу  

2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде мұғалімнің 

көмегімен өз ойын айту 

  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

2.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалындағы сөйлемдерді қолданып, 

мұғалімнің көмегімен сюжетті суреттеу 

2.6 

Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру  

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, 

кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-

пікірін (мен ... ойлаймын, мен ... санаймын) 

мұғалімнің көмегімен айту 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, әңгіме) мұғалімнің көмегімен 

ажырату 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты 

табу 

Жазылым 

  

4.2Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойыншасөз тіркестерін 

жазу 

4.4Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

2.4.4.1 мұғалімнің көмегімен бас әріптер 

мен кіші әріптердің биіктігін, енін, 

көлбеулігін және олардың байланысын 

сақтап жазу 



Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздерді ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

2.5.1.5 мұғалімнің көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем 

құрастыру;  

2.5.1.6 мұғалім көмегімен айтылу 

мақсатына қарай сөйлем түрлерін 

(хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату  

5.2 Орфоэпиялық 

және орфографиялық 

нормаларды сақтау 

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

қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс 

айту және жазу 

3-тоқсан 

5. Дені 

саудың – 

жаны сау!  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Салт-

дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру 

материалын тыңдау және қарапайым 

сөйлемдерді мұғалімнің көмегімен түсініп 

қайталау  

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын 

түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың 

ретін мұғалімнің көмегімен анықтау 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

2.1.5.1 тыңдау-көру материалындағы 

оқиғаларды мұғалімнің көмегімен түсіну 

және сипаттау 

Айтылым  

  

  

  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен тілдік 

нормаларды сақтай отырып, белгілі 

біртақырыптағы әңгімеге қатысу және 

сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

2.2.4.1 оқиға желісін сақтай отырып, таныс 

сөздерді қолдану арқылы мұғалімнің 

көмегімен шынайы және ойдан 

құрастырылған оқиғаларды баяндау 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

2.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалындағы сөйлемдерді қолданып, 

мұғалімнің көмегімен сюжетті суреттеу 

2.6 

Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру 

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, 

кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-

пікірін (мен ... ойлаймын, мен ... санаймын) 

мұғалімнің көмегімен айту 

Оқылым 

  

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтінді 

мәнерлеп және дауыстап оқу 

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

2.3.3.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме) 

анықтау 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар 

құрастыру және оған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, 

анықтамалардан қажетті ақпаратты табу 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

қажетті ақпаратты 

алу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді 

қолдана отырып, берілген иллюстрация 

бойынша мұғалімнің көмегімен өзара 

байланысқан сөйлем жазу 

4.2Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған тыңдау-көру 

материалдары бойыншасөз тіркестерін 

жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

2.4.4.1 мұғалімнің көмегімен бас әріптер 

мен кіші әріптердің биіктігін, енін, 

көлбеулігін және олардың байланысын 

сақтап жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

2.5.1.2 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын қолдану;  

2.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану; 

2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу 

барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау 

есімдіктерін) қолдану; 

2.5.1.5 мұғалімнің көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем 

құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және орфографиялық 

нормаларды сақтау 

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

қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс 

айту және жазу  

4-тоқсан 

7. 

Қоршаған 

орта 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздерден құралған қарапайым 

сөйлемдердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің 

көмегімен көрнекілер/ суреттер/ сызбалар 

орналастырып, сұрақтарға жауап беру 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

2.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың мазмұнын түсіну және 

кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін 

анықтау 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

2.2.1.1 сөйлеу барысында алғанақпарат 

бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін 

сөздер мен сөз тіркестерін мұғалімнің 

көмегімен қолдану 

2.4Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен оқиға желісін 

сақтай отырып, таныс сөздерді қолдану 

арқылы шынайы және ойдан 

құрастырылған оқиғаларды баяндау 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Саяхат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікір білдіру 

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, 

кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-

пікірін (мен ... ойлаймын, мен ... санаймын) 

мұғалімнің көмегімен айту 

Оқылым 

  

  

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.2.1 таныс сөздерден құрастырылған 

қарапайым сөйлемдердің мағынасын 

мұғалімнің көмегімен түсіну 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті 

туралы нақты сұрақтар (қандай? қай? 

қашан? қайда?)құрастыру және оған жауап 

беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты 

табу 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді 

қолдана отырып, берілген иллюстрация 

бойынша мұғалімнің көмегімен өзара 

байланысқан сөйлем жазу 

4.2Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған тыңдау-көру 

материалдары бойыншасөз тіркестерін 

жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау)  

2.5.1.2 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын қолдану;  

2.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану;  

2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу 

барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау 

есімдіктерін) қолдану; 

2.5.2.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен 

жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді 

дұрыс айту және жазу 

 

4) 3-сынып: 

4-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімлер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Тірі 

табиғат 

  

  

  

 

 

Тыңдалым 

  

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

3.1.1.1 мұғалімнің көмегімен ауызша тіл 

және тыңдау-көру материалын тыңдау және 

түсіну, жеке сөйлемдердің мағынасын 

нақтылау үшін сұрақтар қою 

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 мұғалімнің көмегіменкүнделікті 

өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

Жақсыдан 

үйрен, 

жаманнан 

жирен 

(жарық пен 

қараңғы)  

   

тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді 

түсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму 

желісі бойынша мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру 

1.4 Мәтіндегі 

негізгі, қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

3.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың себебі мен салдарының 

байланысын (негізгі ой, кейіпкерлер, оқиға) 

анықтау  

Айтылым  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

3.2.1.1 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында мәтін тақырыбына сәйкес 

сөздерді қолдану 

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде 

мұғалімнің көмегімен өз ойын айту 

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа 

түсу (диалог) және 

тілдік нормаларды 

сақтау 

3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу 

және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын 

мұғалімнің көмегіментолықтыру 

  

2.4Оқыған/тыңдаған 

материлды 

мазмұндау  

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана 

отырып, оқиғалар/әңгімелерді мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен айтып беру 

  

Оқылым 

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді 

немесе оның бөлімдерін мұғалімнің 

көмегімен мәнерлеп оқу (шолып танысу, 

рөлге бөліп оқу)  

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.2.1 таныс сөздер мен сөз тіркестерінен 

құрастырылған шағын мәтіннің түйінді 

тұсын мұғалімніңкөмегімен түсіну 

  3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, 

ертегі, әңгіме және мақал-мәтелдер) 

мұғалімнің көмегіменажырату, әңгімелеу/ 

сипаттау мәтінін анықтау 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу 

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана 

отырып, берілген иллюстрация бойынша 

мұғалімнің көмегімен өзара байланысқан 

сөйлем жазу  

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

3.4.3.1алгоритм бойынша өз бетінше жай 

сөйлемнің соңында қойылатын тыныс 

белгілерін қолдану 

  



Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер 

мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, 

ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде 

қолдану; 

3.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және кесте 

арқылы жазбаша тілде қолдану; 

3.5.1.3 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында есімше түрлерін, тұйық 

етістіктерді қолдану; 

3.5.1.4 мұғалім көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 

шылауларды ауызша тілде қолдану 

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

3.5.2.1 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді 

орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер 

көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу 

3.5.2.2 мұғалімнің көмегімен дауыссыз б-п, 

қ-ғ, к-г дыбыстарын дұрыс айту және жазу 

2-тоқсан 

3. Уақыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сәулет  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздер және сөз тіркестерінен 

құралған шағын мәтіндерді мұғалімнің 

көмегіментүсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму 

желісі бойынша мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру 

  

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

3.1.5.1 тыңдау-көру материалдарындағы 

оқиғаларды түсіну, кейіпкерлері туралы 

сұрақтар қою және оларды 

мұғалімніңкөмегімен сипаттау 

  

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

3.2.1.1 сөйлеу барысында мәтін тақырыбына 

сәйкес сөздерді мұғалімнің көмегімен 

қолдану 

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде 

мұғалімнің көмегімен өз ойын айту 

  

2.6 Оқылған/ 

тыңдаған материал 

бойынша 

пайымдама жасау  

3.2.6.1 мұғалімнің көмегіментыңдаған/ 

оқыған материал бойынша пайымдама жасау 

(маған ... сияқты, маған ... тәрізді)  

  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

  

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді 

немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу 

(шолып танысу, рөлге бөліп оқу)  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны 

мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты 



  

  

  

  

  

  

  

сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) 

құрастыру және оған жауап беру  

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

3.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздіктер мен 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 

және оны алу 

Жазылым 

  

  

4.2 

Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары 

бойынша қысқа жазбалар жазу 

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

3.4.3.1 алгоритм бойынша өз бетінше жай 

сөйлемнің соңында қойылатын тыныс 

белгілерін қолдану 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен 

кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін 

және олардың байланысын сақтап жазу, 

каллиграфиялық дағдыларын дамыту 

Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын 

ажырату, ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай сөйлем және мұғалімнің 

көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру;  

3.5.1.6 мұғалімнің көмегімен айтылу 

мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, 

сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

3.5.2.1 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді 

орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер 

көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу; 

3.5.2.2 мұғалімнің көмегімен дауыссыз б-п, 

қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс 

айту және емлесін сақтап жазу 

3-тоқсан 

5. Өнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Атақты 

тұлғалар  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздер және сөз тіркестерінен 

құралған шағын мәтіндерді мұғалімнің 

көмегіментүсіну 

1.4 Мәтіндегі 

негізгі, қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

3.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материал бойынша себеп- салдарының 

байланысын (негізгі ой, кейіпкерлер, оқиға) 

анықтау  

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

3.1.5.1 мұғалімнің көмегімен тыңдау-көру 

материалдарындағы оқиғаларды түсіну, 

кейіпкерлері туралы сұрақтар қою және 

оларды сипаттау 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

3.2.1.1 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында мәтін тақырыбына сәйкес 

сөздерді қолдану 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа 

түсу (диалог) және 

Тілдік нормаларды 

қолдану  

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен белгілі 

тақырыптағы әңгімеге қатысу және 

сұхбаттасын түсіну және олардың ойын 

толықтыру 

  

2.4Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау 

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана 

отырып, оқиғалар/әңгімелерді мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен айтып беру  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

3.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалындағы оқиғаларды өмірдегі 

жағдайлармен салыстырып мұғалімнің 

көмегімен суреттеу 

2.6 

Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру  

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған/ 

оқыған материал бойынша өз көзқарасын 

(маған ... сияқты, маған ... тәрізді) айту 

Оқылым 

  

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

  

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді 

немесе оның бөлімдерін мұғалімнің 

көмегімен мәнерлеп оқу (шолып танысу, 

рөлге бөліп оқу)  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, 

ертегі, әңгіме және мақал-мәтелдер) 

мұғалімнің көмегіменажырату, 

әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің 

іс-әрекеті туралы нақты сұрақтар (қандай? 

қай? қашан? қайда?)құрастыру және оған 

мұғалімнің көмегімен жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

3.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздіктер мен 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 

және оны алу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана 

отырып, берілген иллюстрация бойынша 

мұғалімнің көмегімен өзара байланысқан 

сөйлем жазу 

4.2 

Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойыншақысқа жазбалар жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен 

кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін 

және олардың байланысын сақтап жазу, 

каллиграфиялық дағдыларын дамыту 



Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

3.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және кесте 

арқылы жазбаша тілде қолдану; 

3.5.1.4 мұғалім көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 

шылауларды ауызша тілде қолдану; 

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай сөйлем және мұғалімнің 

көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру; 

3.5.1.6 мұғалімнің көмегімен айтылу 

мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, 

сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

3.5.2.1 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді 

орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер 

көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу; 

3.5.2.2 мұғалімнің көмегімен дауыссыз б-п, 

қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс 

айту және емлесін сақтап жазу 

4-тоқсан 

7. Су – 

тіршілік 

көзі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Демалыс 

мәдениеті. 

Мерекелер  

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздер және сөз тіркестерінен 

құралған шағын мәтіндерді мұғалімнің 

көмегіментүсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму 

желісі бойынша мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

3.1.5.1 тыңдау-көру материалдарындағы 

оқиғаларды түсіну, кейіпкерлері туралы 

сұрақтар қою және оларды 

мұғалімніңкөмегімен сипаттау 

Айтылым  

  

  

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде 

мұғалімнің көмегімен өз ойын айту 

2.4Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана 

отырып, оқиғалар/әңгімелерді мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен айтып беру 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

3.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалындағы оқиғаларды өмірдегі 

жағдайлармен салыстырып мұғалімнің 

көмегімен суреттеу 

  

Оқылым 

  

  

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.2.1 таныс сөздер мен сөз тіркестерінен 

құрастырылған шағын мәтіннің түйінді 

тұсын мұғалімніңкөмегімен түсіну 

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, 

ертегі, әңгіме және мақал мәтелдер) 

мұғалімнің көмегімен ажырату, 

әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау 



3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

3.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздіктер мен 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 

және оны алу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана 

отырып, берілген иллюстрация бойынша 

мұғалімнің көмегімен өзара байланысқан 

сөйлем жазу 

4.2 

Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойынша шағын мәтін жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен 

кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін 

және олардың байланысын сақтап жазу, 

каллиграфиялық дағдыларын дамыту 

Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

  

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер 

мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, 

ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде 

қолдану; 

3.5.1.3 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында есімше түрлерін, тұйық 

етістіктерді қолдану; 

3.5.1.4 мұғалім көмегімен есімдіктерді 

(ма,ме, па , пе , ба, бе есімдіктерін) ауызша 

және жазбаша тілде қолдану; 

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай сөйлем және мұғалімнің 

көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру; 

3.5.1.6 мұғалімнің көмегімен айтылу 

мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, 

сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру   

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

3.5.2.1 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді 

орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер 

көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу; 

3.5.2.2 мұғалімнің көмегімен дауыссыз б-п, 

қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс 

айту және емлесін сақтап жазу 

 

5) 4-сынып: 

5-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Менің 

Отаным – 

Қазақстан. 

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

4.1.1.1 мұғалімнің көмегімен ауызша тіл 

және тыңдау-көру материалын басқаша 

өзгертіп айту үшін тыңдау және түсіну 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Адами 

құндылықта

р  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мұғалімнің көмегімен бейтаныс 

сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің 

мағынасын мәнмәтін ішінде анықтап түсіну  

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

4.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдағы негізгі ойды анықтау 

Айтылым  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін мұғалімнің 

көмегімен қажетті сөздерді қолдану  

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

4.2.2.1 басталған мәтінді мұғалімнің 

көмегімен өз ойынша аяқтау  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды қолдану  

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, 

сұхбаттасын түсіну және оның сөзін 

нақтылау, анықтау, мұғалімнің көмегімен өз 

сөзімен айтып беру  

2.6 Оқылған/ 

тыңдаған материал 

бойынша 

пайымдама жасау  

4.2.6.1 мұғалімнің 

көмегіментыңдаған/оқыған материал 

бойынша өз көзқарасын (менің ойымша ..., ... 

деп ойлаймын) дәлелдеу 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, 

мұғалімнің көмегімен мәтін немесе оның 

бөлімдерін (рөлге бөліп оқу, теріп оқу) 

мәнерлеп оқу 

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

  

4.3.2.1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын 

мәтіннің түйінді тұсын мұғалімнің көмегімен 

түсіну  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

4.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұнын 

және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын 

сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру 

және оған жауап беру 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

4.4.1.1 үлгі бойынша оқиғаларды сурет 

(комикс) түрінде ұсыну 

  

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

4.4.3.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін 

құрастыруда сөйлемнің тиісті тыныс 

белгілерін қолдану 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің 

биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың 

байланысын сақтап жазу және 

каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру 

Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

4.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын 

түсіну, ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде 

қолдану; 

4.5.1.3 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында түрлі қимыл-әрекетті білдіретін 

сөздерді (есімше, көсемше, рай) қолдану; 



  

  

  

  

  

  

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай және мұғалімнің көмегімен 

құрмалас сөйлем құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

4.5.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы бар сөздерді мұғалім 

көмегімен дұрыс айту және жазу 

2-тоқсан 

3. Мәдени 

мұра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Мамандықт

ар әлемі  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мұғалімнің көмегімен бейтаныс 

сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің 

мағынасын мәнмәтін ішінде анықтап түсіну  

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

4.1.3.1 мәтіннің мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру және түйінді 

тұстарын мұғалімнің көмегіменанықтау 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны 

бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін 

сұрақтар қою және телебағдарлама 

үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің 

маңызын мұғалімнің көмегіменанықтау 

Айтылым  

  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін мұғалімнің 

көмегімен қажетті сөздерді қолдану  

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

4.2.2.1 басталған мәтінді мұғалімнің 

көмегімен өз ойынша аяқтау 

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) және Тілдік 

нормаларды қолдану  

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, 

сұхбаттасын түсіну және оның сөзін 

нақтылау, анықтау, мұғалімнің көмегімен өз 

сөзімен айтып беру  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалдарындағы оқиғаларға мұғалімнің 

көмегімен өзінің көзқарасын білдіру 

2.6 

Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру  

4.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал бойынша 

мұғалімнің көмегімен өз көзқарасын (менің 

ойымша ..., ... деп ойлаймын) дәлелдеу 

Оқылым 

  

  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

4.3.3.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме, мақал-

мәтелдерді және жаңылтпаштарды) ажырату,  

пайымдау мәтінін анықтау 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

4.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұнын 

және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын 

сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру 

және оған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

4.3.5.1 мұғалімнің көмегімен қажетті 

ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді 

(сөздіктер, инфографикалар, 

энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Жазылым 

  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары 

бойынша шағын мәтін жазу 

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

4.4.3.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін 

құрастыруда сөйлемнің тиісті тыныс 

белгілерін қолдану 

Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

4.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын 

түсіну, ажырату, ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және кесте 

арқылы жазбаша тілде еркін қолдану; 

4.5.1.4 мұғалімнің көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 

шылауларды ауызша тілде дұрыс қолдану; 

4.5.1.6 мұғалімнің көмегімен сөйлем 

түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) біртүрден 

екінші түрге айналдыру 

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

4.5.2.2 мұғалімнің көмегімен сөзге 

қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын 

ескеріп айту және жазу  

Даму 

кемшілікт

ерін қайта 

түзету  

6.1 Сенсорлық 

бұзылыстарын 

түзету 

4.6.1.1 материалды көріп, таңдап қабылдай 

алу; 

4.6.3.1 сөйлеу дағдыларын меңгеру  

  

3-тоқсан 

5. Табиғи 

құбылыстар 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мұғалімнің көмегімен бейтаныс 

сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің 

мәнмәтінге қатысты мағынасын анықтап 

түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

4.1.4.1 тыңдаған материалдағы негізгі ойды 

мұғалімнің көмегімен анықтау 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны 

бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін 

сұрақтар қою және телебағдарлама 

үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің 

маңызын мұғалімнің көмегімен анықтау 

Айтылым  

  

  

  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) жәнеТілдік 

нормаларды қолдану  

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, 

сұхбаттасын түсіну және оның сөзін 

нақтылау, анықтау, мұғалімнің көмегімен өз 

сөзімен айтып беру  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

4.2.4.1 мұғалімнің көмегіментыңдаушыны 

еліктіру мақсатында оқиғалар/әңгімелерді 

дәлме-дәл айтып беру 



 

 

 

 

6. Қоршаған 

ортаны 

қорғау 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалдарындағы оқиғаларға мұғалімнің 

көмегімен өзінің көзқарасын білдіру 

2.6 

Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру  

4.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал бойынша 

мұғалімнің көмегімен өз көзқарасын (менің 

ойымша ..., ... деп ойлаймын) дәлелдеу 

Оқылым 

  

  

  

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.2.1 мұғалімнің көмегімен бейтаныс 

сөздер кездесетін шағын мәтіннің түйінді 

тұстарын түсіну  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

4.3.3.1 мұғалімнің көмегіменмәтіннің 

жанрын (өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме, мақал-

мәтелдерді және жаңылтпаштарды) ажырату, 

пайымдау мәтінін анықтау 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

4.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұнын 

және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын 

сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру 

және оған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

4.3.5.1 мұғалімнің көмегімен қажетті 

ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді 

(сөздіктер, инфографикалар, 

энциклопедиялар, Интернет) қолдана білу  

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

4.4.1.1 үлгі бойынша оқиғаларды сурет 

(комикс) түрінде ұсыну 

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойынша шағын мәтін жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің 

биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың 

байланысын сақтап жазу және 

каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру 

Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және кесте 

арқылы жазбаша тілде еркін қолдану; 

4.5.1.4 мұғалімнің көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 

шылауларды ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай және мұғалімнің көмегімен 

құрмалас сөйлем құрастыру; 

4.5.1.6 мұғалімнің көмегімен сөйлем 

түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) біртүрден 

екінші түрге айналдыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

4.5.2.2 мұғалімнің көмегімен сөзге 

қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын 

ескеріп айту және жазу 

4-тоқсан 



5. Ғарышқа 

саяхат 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6. 

Болашаққа 

саяхат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

4.1.3.1 мәтіннің мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру және мұғалімнің 

көмегімен түйінді тұстарын анықтау 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

4.1.4.1 Тыңдаған материалдағы негізгі ойды 

мұғалімнің көмегімен анықтау 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны 

бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін 

сұрақтар қою және телебағдарлама 

үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің 

маңызын мұғалімнің көмегіменанықтау 

Айтылым  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін мұғалімнің 

көмегімен қажетті сөздерді қолдану  

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

4.2.2.1 басталған мәтінді мұғалімнің 

көмегімен өз ойынша аяқтау  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

4.2.4.1 мұғалімнің көмегіментыңдаушыны 

еліктіру мақсатында оқиғалар/әңгімелерді 

дәлме-дәл айтып беру 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалдарындағы оқиғаларға мұғалімнің 

көмегімен өзінің көзқарасын білдіру 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтін 

немесе оның бөлімдерін мұғалімнің 

көмегімен (рөлге бөліп оқу, теріп оқу) 

мәнерлеп оқу 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

4.3.4.1 мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің 

іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? 

не үшін?) құрастыру және мұғалімнің 

көмегіменоған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

4.3.5.1 мұғалімнің көмегімен қажетті 

ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді 

(сөздіктер, инфографикалар, 

энциклопедиялар, Интернет) қолдана білу  

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

4.4.1.1 үлгі бойынша оқиғаларды сурет 

(комикс) түрінде ұсыну 

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойыншашағын мәтін жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің 

биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың 

байланысын сақтап жазу және 

каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру 

Тілдік 

нормалард

ы қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және жазбаша 

тілде кесте арқылы еркін қолдану; 

4.5.1.4 мұғалімнің көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 



  

  

  

  

шылауларды ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай және мұғалімнің көмегімен 

құрмалас сөйлем құрастыру; 

4.5.1.6 мұғалімнің көмегімен сөйлем 

түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) біртүрден 

екінші түрге айналдыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

4.5.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы бар сөздерді мұғалім 

көмегімен дұрыс жазу және айту; 

4.5.2.2 мұғалімнің көмегімен сөзге 

қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын 

ескеріп айту және жазу 
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