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Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы «5» ақпандағы 

№ 51 бұйрығына 43-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сәуірдегі  

№ 115 бұйрығына 588 -қосымша 
 

 

Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылған білім алушыларға арналған 

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

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 
 

 

1 - тарау. Жалпы ережелер  
 

1. Тірек - қозғалыс аппаратының бұзылымдары бар білім алушыларға 

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

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан  

әрі – Бағдарлама) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 5- бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген. 

2. Бағдарлама мақсаты - ауызша (тыңдалым және айтылым) және жазбаша 

(оқылым және жазылым) түрде қарапайым деңгейдегі (А1) коммуникативтік 

құзіретін қалыптастыру, ағылшын тілін қолданудағы арнайы дағдыларын 

қалыптастыру, ағылшын тіліндегі мемлекеттердің мәдениетін зерделеу. 

3. Бағдарламаның міндеттері: 

1) ауызша және жазбаша коммуникация арқылы тұлғааралық және 

мәдениаралық қатынастың тәсілі ретінде шет тіліне көзқарасты қалыптастыру;  

2) тілдік ұғымдар жүйесін дамыту, тілдік мүмкіндіктерді кеңейту және 

тілдік құрылымдардың лексикалық және грамматикалық мағынасын меңгеру; 

3) тілдік және мәдениаралық кедергілерді жеңу, жаңа коммуникативтік 

және әлеуметтік дағдыларын дамыту уәждемесін қалыптастыру; 

4) оқушылардың жеке қасиеттерін дамыту: моральды-құндылықты 

бағдарлауын, эмоционалдық және сенсорлық салаларын, танымдық 

қабілеттерін; 

5) оқу ойындары, драмаландыру, ауыз әдебиеті, музыка, жағдаяттарды 

үлгілеу, жастық проблемаларды талқылау, оқу ынтымақтастығы және жобалық 

қызмет арқылы оқушыларды жаңа коммуникативтік және әлеуметтік тәжірибеге 

тарту; 

6) мультимедиялық жабдықтарды, Ғаламтордағы білімдік ақпаратты, 

ақпараттың символикалық ұғымын және оқыту ынтымақтастығын қолдана 

отырып, әмбебап танымдық стратегияларын үйрету. 
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4. Түзете-дамыту міндеттері:  

1) жады, зейіні, ойлау қабілеті сияқты танымдық процестерін дамыту; 

2) ұсақ моториканы және кеңістікте бағдарлауды дамыту; 

3) қоршаған әлем жайлы түсініктерін дамыту; 

4) артикуляцияны және тілді интонациялауды дамыту; 

5) фонематикалық есту қабілетін дамыту; 

6) оқушыларды әлеуметтік ортаға интеграциялау; 

7) коммуникативтік мүмкіндіктерін жақсарту. 

 

 

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер  

 

5. Ағылшын тілін оқу барысында оқушылар білімнің базалық деңгейін 

меңгереді, бұл халықаралық жүйеге (А1 midle) сәйкес келеді және 

бұзылымдарын келесі тәсілдер арқылы түзейді: 

1) уәждемесі мен шығармашылық ойлау қабілетінің дамуына ықпал 

жасайтын вариативтік тапсырмалар; 

2) ауызша және жазбаша дерек көздерді өз бетінше қолдану; 

3) проблемалық оқыту;  

4) оқушылардың түрлі аудиториямен қатынас жасау мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ету; 

5) фонематикалық есту және тыңдау қабілеттерін дамытуға арналған тузеу 

тапсырмалары; 

6) артикуляцияны және сөйлеу кезіндегі тыныс алуды дамытуға арналған 

жаттығулар; 

7) ұсақ моториканы және жазуды дамытуға арналған қосымша 

тапсырмалар; 

8) кеңістікте бағдарлаумен байланысты тапсырмаларды терең зерделеу. 

6. Мағынасының жаңалығы, фундаменталды жаңа құрылым құрудың 

басты ұсынымы және оқу пәнінің мазмұны болатын, педагогикалық тәсілдермен 

белгіленеді: тірек-қозғалыс аппаратының бұзылымдары бар оқушыларға 

арналған құндылықты-бағдарлы оқыту, белсенді оқыту, тұлғалық-бағдарлық 

тәсіл және коммуникативтік тәсіл – білім берудің жалпы және түзету мазмұны 

ретінде – оқытудың негізігі жүйесін күшейтуге және білім беру процесінің оң 

нәтижелерін әкелуге үндейді. 

7. Қазіргі кезде оқу процесінің негізгі талаптарының бірі –тәуелсіз білім 

алудағы оқушылардың белсенді жұмысын ұйымдастыру. Бұл тәсіл пән бойынша 

білім алуды, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларын дамытуды ғана 

көздемей, сонымен бірге өзіндік ойлау қабілеті, өз қызығушылықтары мен даму 

болашағын ұғынуы, конструктивті шешімдер қабылдау қабілеті сияқты жекелік 

қасиеттерін де дамытады.  

8. Тұлғалық–бағдарлық тәсілдің күшеюі оқытудың интерактивтік 

тәсілдерін қолдаумен мүмкін болады, бұлардың түрлі комбинациялары өзара 
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қарым-қатынастарының авторитаризмін болдырмай, оқу процесіне 

қатысушылардың ынтымақтастығының негізін қалайды. 

9. Интерактивтік және рефлективтік технологияларын қолдану, 

оқушылардың дене және менталдық мүмкіндіктеріне сәйкес, жобалық жұмысын 

және зерттеушілік қызметін ұйымдастырумен қатар жүреді. 

10. Білім беру процесін ұйымдастырудағы барлық инновациялық тәсілдер 

білім беру процесін оқу коммуникациясының моделіне айналдырады, білімдер 

мен идеяларды, жұмыс әдістерін белсенді қолдануын қамтитын шынайы өмірлік 

жағдаяттардың құрылуына мүмкіндік береді.     

11. Коммуникативтік тәсіл оқушылардың сөйлеу тілін дамытудың жетекші 

қағидасы болып, тілдің барлық жүйесі мен тілдік нормаларын қолдануды 

қамтамасыз етеді. Бағдарламада коммуникативтік дағдылардың дамуы мыналар 

арқылы қамтамасыз етіледі: 

1) тиімді коммуникация мен, қолайлы және ілгері жылжытатын ортаны 

құру: мұнда әрбір оқушы қолдауды, өз пікірлерінің құндылығын және өзін-өзі 

көрсету еркіндігін сезінеді; 

2) қатынастың ауызша және жазбаша түрлеріне арналған медиялық 

жабдықтарды қолдану;  

3) ағылшын тілі сабақтарында тілдік белсенділік мысалдарын қолдану: 

отбасы мүшелері мен олардың өзгешеліктері жайлы жеке ақпарат беретін 

пайымдамалар құру; жұппен жұмыс істеу арқылы суреттерді сипаттау және 

олардың ұқсастығы мен айырмашалығын табу; бүкіл сыныпқа сұрақ қою арқылы 

жаппай жұмыс жүргізудегі «ұнайды» \ «ұнамайды» сөздері; 

4) оқылым бойынша тапсырмаларды қолдану: әріп пен дыбыс сәйкестігін 

есте сақтау; иллюстрацияларға үйлесетін сөздер мен сөйлемдерді интуиция 

арқылы түсіну және болжамдарды растау үшін түсінікті тексеру; қарапайым 

сөздіктерді қолдану; 

5) жазбаша тапсырмалардың болуы: «жоғары» және «төмен» әріптер 

ұғымдарын қалыптастыру; картиналарды таныс сөздермен атап жазу; «қашып 

кеткен» сөздерден сөйлемдер құрып жазу; 

6) тілдік құрылымдарды қолдану бойынша тапсырмаларды қолдану: 

негізгі зат есімдерді, етістіктерді, сын есімдерді, байланыстырушы-сөздерді, 

үстеулерді, есімдіктерді, анықтауыштарды, көмекші сөздер мен жалғаулықтарды 

қолдану; кейіпкерді және күнделікті істерді суреттеу үшін қарапайым осы шақты 

қолдану; «ұнайды» \ «ұнамайды» тілдік құрылымдарда –ing- жұрнақтарын 

қолдану. 

12. Ағылшын тілі сабақтарында сандық технологияларын қолдану 

құзыретін дамыту: 

1) сандық технологияларын қолдану құзыретіне жұмыс істеу, демалу, 

қатынас жасау үшін технологияларды сенімді және негіздемелі тұрғыда қолдану 

жатады. Бұл ақпараттық-коммуникативтік технологияларындағы (бұдан әрі - 

АКТ) негізгі дағдыларымен нақтыланады;  
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2) ізденіс, ақпаратты құру мен қолдану, ақпаратпен және идеялармен 

алмасу мақсатындағы ынтымақтастық және қатынас, жабдықтардың кең 

спектрін қолдана отырып АКТ қолдану дағдыларын дамыту және жетілдіру 

арқылы, оқушылар оқу бағдарламасы шеңберінде АКТ пайдалану дағдыларын 

дамытады; 

3) ағылшын тілін оқыту шеңберінде бұған кіреді: іздеу, беру, таныстыру, 

ақпаратты қысқарту және/немесе толықтыру сияқты ізденіс дағдыларын дамыту, 

бұған онлайн жобаларға, коференцияларға қатысу, электрондық пошта арақалы 

мұғаліммен және достарымен хат жазысу, сайттарды, блогтарды құру және 

қолдану, әлеуметтік желілерді қолдану жатады. 

13. Оқу дағдыларының кең спектрімен үйлестіре отырып жекелік 

қасиеттерін дамыту, білім берудегі басты моральдық құндылықтарға үйретудің 

базалық тәсілін белгілейді: «қазақстандық патриотизм» «азаматтық 

жауапкершілік», «сыйластық», «ынтымақтастық», «жұмыс және 

шығармашылық», «адалдық», «үздіксіз оқу». Осы құндылықтар әр оқушының 

тұлғасын қалыптастырады және оның уәждемесіне және күнделікті сабақтарына 

әсер етеді. 

14. Бөлімдер мазмұнының, оқыту тиіміділігі мен қолжетімділігін 

жақсартуға бағытталаған келесідей сипаттамалары бар: 

1) белсенді сөздіктің сөздер санын қысқарту; 

2) қолданыстағы тілдік және грамматикалық құрылымдарды жеңілдету; 

3) жазбаша жұмыстар көлемін азайту; 

4) жеке таңдалып алынған түзеу тапсырмалары; 

5) сандар мен уақытты зерделеуге арналған тапсырмаларды көбейту; 

6) тыңдау және қайталау тапсырмаларын көбейту.  

15. Мұғалімдер бұл қасиеттерді оқу әдістерінің келесідей кең спектрін 

қолдану арқылы тәрбиелейді және дамытады: 

1) нақты дене мүмкіндіктеріне сәйкес жеке оқыту және уәждеу; 

2) әрбір тапсырманы орнындау табыстылығының икемді критерийлері; 

3) мәтіндер мен тапсырмалардың мағыналы мазмұнын қамтамасыз ете 

отырып, оқушыларды қызықтыру және қызығушылығын ұстандыру; 

4) проблемалық оқытуды оқушыларға қолжетімді формада моделдеу және 

енгізу; 

5) оқушылардың белсенді зерттеушілік қызметіне қолдау көрсету; 

6) сыни ойлау дағдыларын дамыту; 

7) сыныпта жаппай, топтық жәке жекелік жұмыс әдістерін қолдану; 

8) оқушылардың тек ағылшын тілін оқуына қажетті ғана емес, басқа да 

бастауыш сынып пәндерін оқуына қажетті көптеген дағдыларын қолдана алатын,  

зерттеушілік жобаларына жәрдемдесу. 

16. Ағылшын тілін оқытудағы оқу стратегияларының мысалдары: 

1) жоба тақырыбын белгілеу үшін сұрақ жүргізу; 

2) белсенді практика және үздіксіз негізде лексикалық материалды  

қайталау, жеке сөздік жүргізуге және оған жаңа сөздер жазуға ынталандыру; 
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3) диалогқа шаблон-плакаттарды қолдану; 

4) сынып үшін таныстырылымдар дайындау; 

5) күрделілік деңгейлері бойынша таңдалып алынған кітаптар жинағын 

оқуға қолдану; 

6) материалды түсінуге негізделген ауызша және жазбаша тапсырмалар; 

7) диалогтарды ойнау; 

8) ақпаратты дайындау және өңдеу үшін АКТ қолдануға ынталандыру; 

9) жекеше және топтық жазбаша тапсырмаларға мүмкіндіктер жасау; 

10) дұрыс жазуды дамытуға арналған тұрақты тапсырмалар; 

11) есту арқылы қабылдауын дамытуға арналған түзеу тапсырмалары; 

12) оқылым және айтылымға арналған қосымша жаттығулар; 

13) жекеше таңдалып алынған жазу жұмыстары. 

17. Бағдарламаның ерекше сипаты – тек пән бойынша оқу дағдыларын 

қалыптастырып қана қоймай, сонымен бірге дамытуға, оқытуға және 

бұзылымдарын түзетуге қажетті кең спектрдегі дағдыдарды қалыптастырады: 

1) білімдерді практикалық және шығармашылық тұрғыда қолдану; 

2) сыни ойлау; 

3) ақпараттық-коммуникативтік технологияларын қолдана отырып зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; 

4) коммуникацияның түрлі әдістерін қолдану;  

5) топта және жекеше жұмыс жасай білу; 

6) проблемаларды шешу және шешімдер қабылдау; 

7) денелік және тілдік өзгешеліктерді жеңу; 

8) сөйлеу тілін, жазуын және қимыл-қозғалыс үйлесімін дамыту. 

18. Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқыту келесі пәндермен 

байланысты: 

1) жалпы (ортақ) тақырыптар, коммуникативтік дағдылар, жазу және оқу 

дағдылары арқылы орыс және қазақ тілі сабақтарымен; 

2) сандарды және уақытты зерделеу сияқты жалпы тақырыптар арқылы 

математикамен; 

3) ортақ тақырыптар арқылы дуниетану сабағымен. 

19. Мектепте ағылышын тілін оқыту үшін жалпы танымал және де арнайы 

жабдықтар қажет: бойы бойынша таңбаламасы және аяқ қойғышы бар парталар 

және үстелдер; борлы тақта және проекторы бар интерактивті тақта; аудио жүйе, 

қаламға арналаған фиксатор, дәптерге арналған бекіткіш және жеке тақта – 

планшет. 

20. Ағылшын тіліне оқыту нәтижелерін бағалау бағалаудың критерийлік 

жүйесіне сәйкес жүзеге асырылады. 

21. Тірек - қозғалыс аппаратының бұзылымдары бар оқушылар үшін нақты 

дене мүмкіндіктеріне сәйкес бағалаудың икемді құрылымы бар. Бағалау көбінесе 

тек ауызша, жазбаша және мәтіндік формада жүргізіледі. 
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3-тарау. «Ағылшын тілі» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

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

1) 0 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 32 сағатты; 

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

3) 2 сыныпта–аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты; 

4) 3 сыныпта– аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты; 

5) 4 сыныпта– аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты құрайды. 

23. Бағдарлама мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: 

1) «Тыңдалым» бөлімі; 

2) «Айтылым» бөлімі; 

3) «Оқылым» бөлімі; 

4) «Жазылым» бөлімі; 

5) «Тілдік нормалар» бөлімі. 

24. «Тыңдалым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:  

1) тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну; 

2) сөздер мен сөйлемдердің лексикалық мағынасын түсіну; 

3) сұрақтарды түсіну; 

4) басты және екініші кезекті ақпаратты белгілеу; 

5) аудиовизуалды материалды түсіну. 

25) «Айтылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:  

1) өзі туралы негізгі пайымдамаларды құру; 

2) сұрақтар мен жауаптарды тұжырымдау; 

3) сөздік қорын толықтыру; 

4) тілдік нормаларды сақтау. 

26. «Оқылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) оқу барысында сөздікті қолдану; 

2) оқу түрлерін қолдану; 

3) оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну; 

4) мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау. 

27. «Жазылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) түсініктің түрлі формаларын қолдана отырып мәтін құру; 

2) тыңдалған, оқылған материалдың мазмұнын баяндау; 

3) каллиграфикалық нормаларды сақтау. 

28. «Тілдік нормалар» бөлімі жұмыстың өзіндік бағытымен 

ерекшеленбейтін орфографияның және грамматиканың зерделенуін 

қарастырады, оқу процесін жағдаяттық-тақырыптық тұрғыда ұйымдастыру 

арқылы енгізіледі және келесідей бөлімшелерді қамтиды:  

1) орфографиялық нормаларды сақтау; 

2) грамматикалық нормаларды сақтау. 

29. 0-сыныпқа арналған «Ағылшын тілі» пәнінің базалық мазмұны: 
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1) «Тыңдалым»: мұғалімнің, диктордың сөзін есту арқылы қабылдау; 

сыныптың шектеулі шеңберіндегі сабақтарға арналған негізгі қысқаша 

нұсқаулар;  қысқа ұйқастардың, өлеңдердің, әндердің негізгі мазмұнын түсіну;   

2) «Айтылым»: ағылшын тілі дыбыстарының айтылымы, ұйқастардың, 

жаңылтпаштардың, өлеңдердің, әндердің мәтіндерін жатқа білу; күнделікті 

қарым-қатынастың жағдаяттық-диалогы: сәлемдесу, танысу, ризашылығын 

білдіру; өзі, өзінің отбасы туралы қысқаша пайымдамалар;  

3) «Оқылым»: ағылшын алфавитімен алғашқы танысу, әріптерді тану, жиі 

кездесетін сөздерді тану; 

4) «Жазылым»: әріп элементтерін үстінен басып, сызу және бояу.  

5) «Тілдік нормалар»: лексикалық аспект: сөздер, сөз тіркестері, 1-ден  

10- ға дейін санау, түстердің, отбасы мүшелерінің, мектеп құралдарының 

атаулары, грамматикалық аспект: «to have» етістігі, «can» модалды етістігі.  

30. 1-сыныпқа арналған «Ағылшын тілі» пәнінің базалық мазмұны:  

1) «Тыңдалым»: мұғалімнің, диктордың сөзін есту арқылы қабылдау,  

іс-әрекеттерді орындаудың негізгі қысқаша нұсқаулары, жай сөйлемдердің, 

шағын-мәтіндердің негізгі мазмұнын түсіну;  

2) «Айтылым»: ағылшын тілінің өзіне тән дыбыстарының айтылымы; 

этикеттік сипаттағы диалог, сұрақ-диалог, әрекетке қозғау-диалогы, диалогтар 

көлемі әрбір әңгімелесуші тарапынан 2-3 ілікпе сөз; нақты тақырыптық 

жағдаяттар шеңберіндегі қарапайым пайымдамалар: өзі, отбасы мүшелері, 

мектеп, жануарлар, ойыншықтар, тамақ туралы 3-4 сөз көлемінде мәліметтер; 

3) «Оқылым»: ағылшын алфавитінің әріптерін тану, әріптерді атау, әріптің 

графикалық бейнесінің тиісті дыбыспен сәйкестігі, таныс сөздерді оқу; 

4) «Жазылым»: әріптердің жазылуын қарастыру, әріптеді жазу, таныс 

сөздерді жазу; 

5) «Тілдік нормалар»: тілдің лексикалық аспекті: түрлі типтегі сөйлемдерді 

дұрыс интонациялау: болымды, болымсыз, сұрау сөйлемдерін; сөздер мен 

сөйлемдердің екпінін дұрыс қою; болымды, болымсыз, сұрау сөйлемдердегі 

сөздер реті; тілдің грамматикалық аспекті: «to have, to bе» етістіктері, «can» 

модалды етістігі; «I, you, he, she, it, we, they» жіктеу есімдіктері; «my, your, his, 

her» тәуелдеу есімдіктері; «this, that, these» сілтеу есімдіктері; «What? When? 

Which? How?» сұрау есімдіктері; зат есімнің көпше түрі формасының құрылуы; 

от 1-ден 20-ға дейін сандық сан есімдер; орынның көмекші сөздері «on, in, 

under»; адамдарды суреттеуге арналаған сын есімдер; жай уақыттың осы шақ 

формасы. 

31. 2-сыныпқа арналған «Ағылшын тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) «Тыңдалым»: мұғалімнің, сыныптастарының сөзін есту арқылы 

қабылдау, аудиожазбаны есту арқылы қабылдау; іс-әрекеттерді орындаудың 

қысқаша нұсқауларын түсіну, таныс тілдік материалмен құрастырылған 

кішігірім сөйлемдердің мазмұнын түсіну;  

2) «Айтылым»: этикеттік сипаттағы диалог, сұрақ-диалог, әрекетке 

қозғау-диалогы, әңгімені бастау, жалғастыру, аяқтау; ризашылығын білдіру, 
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құттықтау, диалогтар көлемі әрбір әңгімелесуші тарапынан 3-4 ілікпе сөз; өзі, 

отбасы мүшелері, достары, олардың мінезі, сырт келбеті, жасы, әуестіктері 

туралы ақпарат беру; пәтерді, үйді суреттеу;  

3) «Оқылым»: дауыстыларды ашық және жабық буында оқу ережелері, 

дауысты әріптер мен әріп тіркестері: «-ee, -ea, -oo, -ow, -ou, -oy, -oi» және 

дауыссыз әріптер мен әріп тіркестері: «-ck, -ch, -tch, -sh, -ng, -th»; қатаң және ұяң 

дауыссыздар, ұзақ және қысқа дауысты дыбыстар, ағылшын тіліне тән дыбыстар; 

күрделі емес шағын-мәтіндердің мазмұнын түсіну, интонацияны қолдана 

отырып ағылышын тіліндегі кішкене мәтіндерді оқу, ақпаратты сөздіктің 

көмегімен анықтау; 

4) «Жазылым»: жазу техникасымен жұмыс, сөз, сөз тіркес, қысқа сөйлем 

деңгейінде жазу;  

5) «Тілдік нормалар»: тілдің лексикалық аспекті: «-teen, -ty thirteen-thirty» 

сан есімдерін құрайтын жұрнақтар, «-er, -or» зат есімдерін құрайтын жұрнақтар; 

тілдің грамматикалық аспекті: сұраулы сөйлемдердің түрлері: жалпы және 

арнайы; «can» модалды етістігі; «Present Simple» де етістікті қолдану; «I, you, he, 

she, it, we, they» жіктеу есімдіктері; «my, your, his, her, its, our, their» тәуелдеу 

есімдіктері; «these, those» сілтеу есімдіктері; «some, any» белгісіздік есімдіктері; 

тәуелдік септік; «there is/ there are» құрылымы; орынның көмекші сөздері «near, 

above, on the left, on the right»; артикльдер «а/ аn, the»; зат есімнің көпше түрі 

формасының құрылуы; 1-ден 50-ге дейін сандық сан есімдер.  

32. 3-сыныпқа арналған «Ағылшын тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) «Тыңдалым»: аудио-видео материалдардың негізгі мазмұнын түсіну; 

тыңдалған материалдың негізгі сәттерін анықтау; 

2) «Айтылым»: болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемдерді дұрыс 

интонациялау; сөздер мен сөйлемдердің екпінін дұрыс қою; тілдік жағдаяттарға 

қатысу; тілдік нормаларды сақтау; үлгіге сүйене отырып кішігірім әңгіме 

құрастыру; берілген тақырыптарға сұрақтар мен жауаптар құру;  

3) «Оқылым»: 3-4 буынның түрілерінде дауысты әріптерді оқу ережелері; 

«-ai, ау -ei, -ey» дауысты әріптер мен әріп тіркестерін оқу және «-ph, -kn, -wh, -

wr» дауыссыз әріптер мен әріп тіркестерін оқу; оқу техникасын дамыту, 

дауыстап оқу, диалогтарды рөлдер бойынша оқу; оқу барысында айтылыммен, 

интонациялаумен жұмыс; бейтаныс контексте таныс сөздерді тану, қысқа 

мәтіндердің мазмұнын түсіну; берілген тақырыптарға сұрақтар мен жауаптар 

құру; сөздікті қолдану; 

4) «Жазылым»: жазу техникасын жетілдіру, мәтіннен сөздерді, сөз 

тіркестерін, жай сөйлемдерді көшіріп жазу; негізгі сөздерге, сөйлемдерге сүйене 

отырып қарапайым әңгіме құрастыру;  

5) «Тілдік нормалар»: тілдің лексикалық аспекті: тілде жаңа лексиканы 

тану және қолдану дағдыларын қалыптастыру; сөздік қорын молайту үшін сөз 

құру тәсілдерін қолдану; «-y» сын есімдерін құрайтын жұрнақтар; «– th» реттік 

сан есімдерін құрайтын жұрнақтар; реттік сан есімдер, от 1ден -100 дейін сандық 

сан есімдер; тілдің грамматикалық аспекті: зат есім, көпше сан, шығарылым-
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сөздер; белгісіздік есімдіктері some, any, болымсыз есімдік no; «Present Simple 

Continuous және to be» формасындағы етістік, «Past Simple» формасындағы 

етістік, can, may модалды етістіктері болымды, болымсыз және сұраулы 

формаларда; орынның көмекші сөздері «at, next to, between»; уақыттың көмекші 

сөздері «on, at, in» көмекші сөздері; бағыттың «to, by»; «there is/ there are» 

құрылымы болымды, болымсыз және сұраулы формаларда; сұраулы сөйлемдер 

түрлері: жалпы, арнайы және альтернативті.  

33. 4-сыныпқа арналған «Ағылшын тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) «Тыңдалым»: мұғалімнің, сыныптастарының сөзін есту арқылы түсіну, 

таныс тілдік материалдағы күрделі емес аудио мәтіндердің және видео 

үзінділердің негізгі мазмұнын қабылдау;  

2) «Айтылым»: ағылшын тіліндегі мемлекеттерде қабылданған тілдік 

этикет нормаларын сақтай отырып, қарапайым диалогқа қатысу; ұсынылған 

үлгіге сүйене отырып, заттың, суреттердің, кейіпкердің кішігірім сипттамасын 

құрастыру; оқылған мәтіннің мазмұнын қысқаша баяндау; 

3) «Оқылым»: дауысты және дауыссыз сөздерді, сөз тіркестерін оқу, 

дауысты әріптерді түрлі позицияда оқу; ағылышын тіліне тән дыбыстарды дұрыс 

айту; айтылым ережелері мен тиісті интонацияны сақтай отырып, таныс тілдік 

материалда құрылған кішігірім мәтіндерді дауыстап оқу; мәтіндер мазмұнын 

түсіну, олардан сұралған ақпаратты шығарып алу; ақпаратты сөздіктің көмегімен 

анықтау; 

4) «Жазылым»: тыңдалған, оқылған, көрген материал негізінде үлгіге 

сүйене отырып қысқаша жазба пайымдамалар құру; мәтіндер бойынша 

сұрақтарға жазбаша түрде жауап беру;  

5) «Тілдік нормалар»: тілдің лексикалық аспекті: тілде жаңа лексиканы 

тану және қолдану дағдыларын қалыптастыру; сөздік қорын молайту үшін сөз 

құру тәсілдерін қолдану, сын есімдердің салыстыру дәрежесін құрайтын  

«-er, -est» жұрнақтары; тілдің грамматикалық аспекті: өздік есімдіктер; сын есім; 

1-ден 1000-ға дейін сандық сан есімдер, 1-ден 100-ге дейін реттік сан есімдер, 

Past Simple формасындағы етістік құрылымы; дұрыс және бұрыс етістіктерді 

жіктеу: «to go, buy, see, say, meet, do, read, write, draw, sing, wear, have, eat, drink, 

put, get, make»; «Future Simple» формасындағы етістік; зат есімнің тәуелдік 

септігі; сұраулы есімдіктер: «which, what, where, which, how many, what kind of 

… », сілтеу есімдіктер «this, these, that, those», таныс тақырыптардың өсу 

шеңберінде қысқаша нұсқаулар, құрылымдар «has got/ have got, there is/ are», 

уақыт және жиілік үстеулері: «sometimes, often, always, never», «well, badly» 

үстеулері орын және бағыттың көмекші сөздері: «in, on, behind, between, in front 

of, near, next to, opposite, above, up, down, on the right, on the left», уақыттың 

көмекші сөздері: «in, on, at, before, after; with/without», уақыттар «Present Simple 

Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense», модалдық етістіктер: «сan, 

must, have to», қарапайым әрекеттерді және етістіктерді суреттейтін мақсат 

инфинитиві «want, start + infinitive». 
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4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі  

 

34. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық 

белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сандар – бөлімше ретін, 

төртінші сан - оқу мақсатының реттік нөмірін білдіреді Мысалы, 0.2.1.3 

кодталуында: «0» – сынып, «2.1» – бөлімше, «3» – оқу мақсатының реттік саны.  

35. Күтілетін нәтижелер бойынша оқыту мақсаттарының жүйесі:  

1) «Тыңдалым» бөлімі: 

1-кесте 

 

Бөлімшеле

р 

Оқыту мақсаттары 

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

1.1 

Тыңдалған 

материалд

ың 

мазмұнын 

түсіну  

0.1.1.1 

ағылшын 

тіліндегі 

мұғалімні

ң сөзін 

тыңдау 

және 

түсіну  

1.1.1.1 

ағылшын 

тіліндегі 

бірқатар 

қысқа 

нұсқаулард

ы тыңдау 

және түсіну  

 

2.1.1.1 

мұғалімнің, 

сыныптаста

рының 

ағылшын 

тіліндегі 

сөзін 

тыңдау 

арқылы 

түсіну 

3.1.1.1 жай 

сөйлемдерд

і қайталай 

отырып 

ауызша 

тілді, 

аудио, 

видео 

материалд

ы тыңдау 

және түсіну  

4.1.1.1 

ауызша 

тілді, 

аудио, 

видео 

материалд

ы тыңдау 

және 

түсіну, 

бөлектенге

н 

пайымдама

ларды 

анықтау 

үшін 

ағылшын 

тілінде 

сұрақтар 

қою  

1.2  

Сөздер 

мен сөз 

тіркестері

нің 

лексикалы

қ 

мағынасы

н түсіну  

0.1.2.1 жай 

дыбыстар 

мен 

фонемдер

ді тану 

1.1.2.1 

ағылшын 

тіліндегі 

таныс 

сөздердің 

мағынасын 

түсіну  

2.1.2.1 

сөздер мен 

сөз 

тіркестеріні

ң 

лексикалық 

мағынасын 

түсіну 

3.1.2.1 

сөйлем мен 

мәтіндегі 

сөздердің 

лексикалық 

мағынасын 

түсіну  

4.1.2.1 

мәтіндегі 

бейтаныс 

сөздер мен 

сөз 

тіркестеріні

ң 

мағынасын 

анықтау  
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1.3 

Сұрақтард

ы түсіну 

0.1.3.1 

қарапайы

м 

сұрақтард

ы түсіну 

1.1.3.1 

ағылшын 

тіліндегі 

диалогтың 

негізгі 

сұрақтарын 

білу : 

- What is 

your name? 

-How old 

are you? 

- Where are 

you from? 

2.1.3.1 

тыңдалған 

материалға 

сәйкес 

суретті, 

сызбаны 

таңдап алу, 

ағылшын 

тіліндегі 

сұрақтарға 

жауап беру  

3.1.3.1 

тыңдалған 

материалға 

кесте 

толтыру, 

ағылшын 

тіліндегі 

қарапайым 

сұрақтарға 

жауап беру  

4.1.3.1 

сұрақтарға 

жауап беру 

және 

тыңдалған 

материалд

ың негізгі 

сәттерін 

табу  

1.4 Басты 

және 

екінші 

кезектегі 

ақпаратты 

анықтау  

 1.1.4.1 

тыңдалған

мәтінде 

кім/не 

жайлы 

айтылғаны

н анықтау  

2.1.4.1 

ағылшын 

тіліндегі 

тыңдалған

мәтіннің 

мағынасын 

түсіну, 

кейіпкерле

рдің 

есімдерін 

және 

жердің 

атауын 

анықтау  

3.1.4.1 

тыңдалған 

мәтіннің 

негізгі 

ойын 

анықтау  

4.1.4.1 

тыңдалған 

материалд

ың негізгі 

сәттерін, 

оқиғаларын

, 

кейіпкерле

рін анықтау  

1.5 

Аудиовизу

алды 

материалд

ы түсіну  

 

0.1.5.1 

ағылшын 

тіліндегі 

әндердің, 

өлеңдерді

ң 

мағынасы

н түсіну  

1.1.5.1 

ағылшын 

тіліндегі 

тыңдалған, 

көрген 

материалд

ың 

мағынасын 

түсіну  

2.1.5.1 

аудиовизуа

лды 

материалда 

болып 

жатқан іс-

әрекеттерді 

түсіну  

3.1.5.1 

аудиовизуа

лды 

материалда

ғы жерді, 

оқиғаларды

, 

кейіпкерле

рді түсіну 

және 

суреттеу  

4.1.5.1 

аудиовизуа

лды 

материалда

ғы негізгі 

сәттерді 

анықтау  

 

2) «Айтылым» бөлімі: 

2-кесте 

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 
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0 - сынып 1 - сынып 2 - сынып 3 - сынып 4 - сынып  

2.1 Өзі 

туралы 

негізгі 

пайымдама

лар құру  

0.2.1.1 

ағылшын 

тілінде 

сәлемдесе, 

қоштаса, 

ризалығын 

білдіре, 

кешірім 

сұрай білу 

1.2.1.1 өзі, 

айналасын

дағы 

заттар 

туралы 

қысқа 

әңгіме 

құру  

2.2.1.1 өзі, 

өзінің 

отбасы, 

досы 

туралы 

таныс 

сөздер, 

сөйлемдер 

негізінде 

ағылшын 

тілінде 

пайымдама

лар құру   

3.2.1.1 

берілген 

алгоритм 

бойынша 

ағылшын 

тілінде 

әңгіме 

құрастыру  

4.2.1.1өзі, 

мектебі, 

қаласы, 

айналасын

дағы 

заттар 

туралы 

сөздердің 

санын 

көбейте 

отырып 

пайымдама

лар құру   

2.2 

Сұрақтар 

мен 

жауаптарды 

тұжырымда

у  

0.2.2.1 

мұғалімнің 

қарапайым 

сұрақтары

на үлгіге 

сүйене 

отырып 

жауап беру  

1.2.2.1 

адамдар, 

заттар 

туралы 

негізгі 

сұрақтарға 

ағылшын 

тілінде 

жауап 

беру 

2.2.2.1 

негізгі 

сұрақтарды 

қойып, 

жауап бере 

білу  

3.2.2.1 

берілген 

тақырып 

бойынша 

сұрақтар 

қойып, 

жауап беру  

4.2.2.1 

ағылшын 

тілінің жай 

уақыттары

н қолдана 

отырып 

сұрақтар 

мен 

жауаптард

ы 

тұжырымд

ау  

2.3 Сөздік 

қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 

кішігірім 

тақпақтард

ы, 

санамақта

рды, 

әндерді 

жатқа айту  

1.2.3.1 

танысуға, 

өзі туралы 

айтуға, 

заттарды 

суреттеуге 

арналған 

сөздер мен 

сөз 

тіркестері

н білу  

2.2.3.1 

сұрақтар 

құру үшін 

сөздер мен 

сөз 

тіркестерін 

қолдану 

3.2.3.1 

сөйлеу 

тілінде 

түрлі 

контекстегі 

тақырыпты

қ 

лексиканы 

қолдану  

4.2.3.1 

әңгімені 

қолдау 

үшін 

қажетті 

сөздер мен 

сөйлемдер

ді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды 

сақтау 

0.2.4.1 

мұғалімнің 

сөзін 

түсіну, 

тілдік 

1.2.4.1 

әңгімелесу

шіні 

түсіну, 

тілдік 

2.2.4.1 

тілдік 

жағдаятқа 

қатысу, 

әңгімелесу

шіні түсіну,  

3.2.4.1 

пайымдама

лармен 

толықтыра 

отырып 

тілдік 

4.2.4.1 

әңгімеге 

қатысу, 

тілдік 

нормалард

ы сақтай 
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нормалард

ы сақтау 

нормалард

ы сақтау  

тілдік 

нормалард

ы сақтау 

жағдаятқа 

қатысу, 

әңгімелесу

шіні түсіну,  

тілдік 

нормалард

ы сақтау  

отырып, 

әңгімелесу

шінің сөзін 

нақтылау, 

анықтау, 

басқа 

сөзбен 

айту  

 

3) «Оқылым» бөлімі: 

3-кесте 

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

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

3.1 Оқу 

барысында 

сөздікті 

қолдану 

 

 1.3.1.1 

сөздікті 

қолдануды

ң 

мағынасын 

түсіну  

2.3.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

оқу 

барысында 

сөздікті 

қолдана 

білу  

3.3.1.1 

мәтіндегі 

бейтаныс 

сөздерді 

аудару 

үшін 

сөздікті 

қолдану  

4.3.1.1 

мәтінді 

аудару 

үшін 

сөздікті өз 

бетінше 

қолдану  

3.2 Оқу 

түрлерін 

қолдану 

0.3.2.1әріп

терді 

көріп 

қабылдай 

білу және 

тану, 

оларды 

тиісті 

дыбыстар

мен 

сәйкестет

у  

1.3.2.1 

таныс 

сөздерді 

бүтіндей 

оқу  

2.3.2.1 

сөздерді 

айтылым 

ережесі мен 

тиісті 

интонацияс

ын сақтай 

отырып оқу  

3.3.2.1 

мәтінді, 

диалогтар

ды рөлдер 

бойынша 

мәнерлеп 

оқу  

4.3.2.1 оқу 

түрлерін 

қолдана 

отырып 

мәтінді 

оқу 

(танысу 

үшін оқу, 

ішінара, 

рөлдер 

бойынша)  

3.3 

Мәтіннің 

мазмұнын 

түсіну 

0.3.3.1 

мәтіндегі 

таныс 

сөздердің 

мағынасы

н түсіну 

1.3.3.1 

ағылшын 

алфавитінің 

әріптері 

мен әріп 

тіркестеріні

ң оқу 

ережелерін 

білу  

2.3.3.1 

ағылшын 

сөзін оның 

дыбыстық 

айтылымы

мен 

сәйкестеу  

3.3.3.1 

мәтіндегі 

таныс 

сөздерді 

оқу және 

түсіну 

4.3.3.1 

таныс 

сөздер мен 

сөз 

тіркестері 

бар 

мәтіннің 

негізгі 
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сәттерін 

түсіну 

3.4 

Мәтіннің 

тақырыбы 

мен негізгі 

ойын 

анықтау  

 1.3.4.1 

сөздер мен 

сөз 

тіркестеріні

ң 

мағынасын 

түсіну 

2.3.4.1 

оқылған 

мәтінде 

кім/не 

жайлы 

айтылғанын 

түсіну 

3.3.4.1 жай 

мәтіннің 

негізгі 

сәттерін 

түсіну, 

кейіпкерле

рді, тұрған 

жерін және 

жағдаятта

рын 

анықтау  

4.3.4.1 

оқылған 

мәтіннің 

негізгі 

ойын 

анықтау  

 

4) «Жазылым» бөлімі: 

4-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

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

4.1  

Түрлі 

ұсынымдар 

формасын 

қолдана 

отырып 

мәтін 

құрастыру  

  2.4.1.1 

берілген 

тақырыпта 

тірек 

сөздерді 

қолданып, 

мұғалімнің 

көмегімен 

жай 

сөйлемдер 

құру  

3.4.1.1 

берілген 

тақырыпта 

тірек 

сөздерді 

қолданып, 

өз бетінше 

сөйлемдер 

құру  

4.4.1.1үлгі 

бойынша 

2-3 

сөйлемнен 

тұратын 

әңгіме: 

жоспар, 

негізгі 

сөздер 

4.2 

Оқылған/ 

тыңдалған 

материалды

ң мазмұнын 

баяндау 

0.4.2.1әріп

терді бояу, 

үстінен 

басу 

кезінде 

шекара 

сызықтан

шықпау 

1.4.2.1 

әріптерді 

үлгі 

бойынша 

жазу  

   

2.4.2.1 

тыңдағаны, 

оқығаны, 

көргені 

негізінде 

сөздер мен 

сөз 

тіркестерін 

жазу 

3.4.2.1 

тыңдағаны

, оқығаны, 

көргені 

негізінде 

жазбалар 

жасау  

 

4.4.2.1 

тыңдағаны

, оқығаны, 

көргені 

негізінде 

өз бетінше 

жазбалар 

жасау  

4.3 

Каллиграфи

ялық 

0.4.3.1 

нүктелер 

комбинаци

яларынан 

1.4.3.1 

әріптерді, 

бас және 

кіші 

2.4.3.1 

әріптерді, 

әріптер 

тіркестерін, 

3.4.3.1 

сөздерді, 

сөз 

тіркестерін

4.4.3.1 

сөздерді, 

сөз 

тіркестері
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нормадарды 

сақтау 

түрлі 

өрнектерді 

түйрей 

білу: 

сызықтар, 

жақтаулар, 

оюлар 

 

әріптерді 

жазу  

сөздерді, 

сөз 

тіркестерін 

каллиграфи

ялық 

тұрғыда 

қисынды 

жазу  

, 

сөйлемдер

ді 

каллиграф

иялық 

тұрғыда 

қисынды 

жазу 

н, 

сөйлемдер

ді анық 

жазу  

 

5) «Тілдік нормалар» бөлімі: 

5-кесте 

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

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

5.1 

Орфографи

иялық 

нормаларды 

сақтау  

 1.5.1.1 

ағылшын 

алфавитіні

ң барлық 

әріптерін 

графикалы

қ тұрғыда 

жаңғырту  

2.5.1.1 

жазылымы

мен 

айтылымын

ың 

айырмашыл

ығы бар 

сөздерді 

жазу, 

тасымалдау 

ережелерін 

сақтау  

3.5.1.1 

оқылым 

мен 

орфографи

яның 

негізгі 

ережелерін 

қолдана 

білу 

(оларды 

оқу және 

жазу 

барысында 

қолдану) 

4.5.1.1 

оқылым 

мен 

орфографи

яның 

негізгі 

ережелерін 

қолдану 

(оларды 

оқу және 

жазу 

барысында 

қолдану) 

5.2 

Грамматика

лық 

нормаларды 

сақтау 

 

0.5.2.1 

1ден -10 ға 

дейін 

санай білу 

1.5.2.1 зат 

есімдердің 

жекеше 

және 

көпше 

түрін білу  

2.5.2.1 

жекеше 

және көпше 

түрді, зат 

есімнің 

тәуелдеу 

формасын 

білу және 

қолдану  

3.5.2.1 

жекеше 

және 

көпше 

түрді, зат 

есімнің 

тәуелдеу 

формасын 

қолдану 

4.5.2.1 

кейбір 

айырықша 

зат 

есімдердің 

жекеше 

және 

көпше 

түрін, зат 

есімнің 

тәуелдеу 

формасын 

қолдану  

0.5.2.2 

негізгі 

1.5.2.2 1-

ден 20-ға 

2.5.2.2 1-ден 

50-ге 

3.5.2.2 1-

ден 100-ге 

4.5.2.2 1-

ден 1000-
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түстерді 

білу 

дейінгі 

сандық сан 

есімдерді 

білу 

дейінгі 

сандық сан 

есімдерді 

білу 

дейінгі 

сандық сан 

есімдерді, 

1-ден 10-ға 

дейінгі 

реттік сан 

есімдерді 

білу  

ға  дейінгі 

сандық сан 

есімдерді, 

1-ден 100-

ге дейінгі 

реттік сан 

есімдерді 

білу  

0.5.2.3 

Where are 

you from? 

How old 

are you? 

What is 

your name? 

сұрақтары

н білу 

1.5.2.3 

ағылшын 

тілінде 

заттардың 

белгісін 

білу  

2.5.2.3 

ағылшын 

тілінде 

заттарды 

және 

олардың 

белгісін 

суреттеу  

3.5.2.3 сын 

есімдерді 

дәрежелері 

бойынша 

салыстыру  

4.5.2.3 сын 

есімдерді 

жалпы 

және 

кейбір 

тақырыпт

ық 

сипатыны

ң өсу 

спектрі 

бойынша 

заттарды 

суреттеу 

үшін 

қолдану  

 1.5.2.4 a, 

an, the 

артикльде

рін білу 

2.5.2.4 a, an, 

the 

артикльдері

н заттарды 

белгілеу 

үшін 

мұғалімнің 

көмегімен 

қолдану  

3.5.2.4  a, 

an, the 

артикльде

рін 

заттарды 

белгілеу 

үшін өз 

бетінше 

қолдану 

4.5.2.4 a, 

an, the 

артикльде

рін 

мәтіндегі 

заттарды, 

жер 

атауларын, 

есімдерді 

белгілеу 

үшін 

қолдану  

 1.5.2.5 

Who? 

What? 

сұраулы 

есімдіктер

ді білу 

2.5.2.5 

Who? What? 

Where? 

Whose? 

сұраулы 

есімдіктерді

ң көмегімен 

3.5.2.5 

Who? 

What? 

Where? 

Whose? 

How 

many/much

? сұраулы 

4.5.2.5 

Who? 

What? 

Where? 

Whose? 

How 

many/much

? Which? 
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сұрақтар 

қою 

есімдіктер

дің 

көмегімен 

сұрақтар 

қою 

Why? 

сұраулы 

есімдіктер

дің 

көмегімен 

сұрақтар 

қою 

 1.5.2.6 this, 

that сілтеу 

есімдіктері

н білу 

2.5.2.6 this, 

that, these, 

those, these 

сілтеу 

есімдіктерін 

қолдану 

3.5.2.6 this, 

that, these, 

those, these 

сілтеу 

есімдіктері

н қолдану 

4.5.2.6 this, 

that, these, 

those, these 

сілтеу 

есімдіктері

н қолдану 

 1.5.2.7 I, 

you, he, 

she, it, we, 

you, they 

жіктеу 

есімдіктері

н білу 

2.5.2.7 

жіктеу 

есімдіктерін

ің 

көмегімен 

өзі, 

айналасынд

ағы заттар 

туралы 

пайымдама

лар құру  

3.5.2.7 

жіктеу 

есімдіктері

нің және 

and, but 

жалғаулық

тарының 

көмегімен 

өзі, 

айналасын

дағы 

заттар 

туралы 

пайымдам

алар құру 

4.5.2.7 my, 

your, his, 

her жіктеу 

және 

тәуелдеу 

есімдіктері

нің 

көмегімен 

өзі, 

айналасын

дағы 

заттар, 

жағдаяттар 

мен іс-

әрекеттер 

туралы 

пайымдам

алар құру  

 1.5.2.8 

заттардың 

әрекеттері

н 

білдіретін 

сөздерді 

білу  

2.5.2.8 

заттардың 

қажетті 

уақыттағы 

әрекеттерін 

білдіретін 

сөздерді 

мұғалімнің 

көмегімен 

қолдану  

3.5.2.8 

қимылдың 

әр-түрін 

білдіретін 

етістіктерд

і қолдану  

4.5.2.8 

нәтижені, 

қоғалысты

ң 

аяқталуын

және 

басталуын 

білдіретін 

етістіктерд

і қолдану 

 1.5.2.9 

there is/are 

2.5.2.9  3.5.2.9 

must 

4.5.2.9 

модалды 
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құрылымы

н білу 

can (істей 

алу), to be 

модалды 

етістігін 

қолдану 

(тиісті) 

модалды 

етістігін 

қолдану  

етістіктерд

ің теріс 

формасын 

қолдану 

қолдану  

 1.5.2.10 

орынды 

білдіретін 

сөздерді 

білу 

2.5.2.10 

have got+ 

зат есім 

құрылымын

ың 

көмегімен 

сұрақтар 

қою 

3.5.2.10 

there is, are, 

have got+ 

noun 

құрылымы

ның 

көмегімен 

сұрақтар 

қою 

4.5.2.10 

құрылымы 

бар 

сұрақтарға 

толық 

жауап беру  

 1.5.2.11 

апта 

күдерінің 

алдында 

уақыттың 

негізгі 

көмекші 

сөзін 

қолдану  

2.5.2.11 

орынды 

білдіретін 

сөздерді 

қолдану 

here/there 

3.5.2.11 

уақыт пен 

жиілік 

үстеулерін 

қолдану 

often, 

seldom, 

always, 

never 

4.5.2.11сөй

леу тілінде 

жай 

үстеулерді 

қолдану 

well, badly 

  2.5.2.12 

заттар мен 

адамдардың 

орналасуын 

суреттеу  

3.5.2.12 

орын мен 

уақыттың 

көмекші 

сөздерін 

қолдану in, 

at, next to, 

near, on 

4.5.2.12 

бағыттың 

көмекші 

сөздерін 

қолдану to, 

in, at, 

towards, 

up, down 

  2.5.2.13 – 

ing - 

жалғауымен 

аяқталатын 

осы 

шақтағы 

сүрелі 

уақытты 

қолдану 

3.5.2.13 

осы 

шақтағы 

сүрелі 

уақытты 

білдіретін 

сұрақтар 

мен 

жауаптард

ы 

тұжырымд

ау  

4.5.2.13 -

ing 

жалғауын 

осы 

мезетте 

болып 

жатқан 

жағдаяттар

ды 

суреттеуге 

қолдану  
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  2.5.2.14  

–but, - and –

жалғаулықт

ардың 

көмегімен 

сөздер мен 

сөйлемдерді 

байланысты

ру 

3.5.2.14  

-or, -

because 

жалғаулық

тардың 

көмегімен 

сөздерді 

байланыст

ыру 

4.5.2.14  

- and,- but,- 

or, - 

because 

жалғаулық

тардың 

көмегімен 

сөздерді 

байланыст

ыру 
 

36. Бағдарлама тірек-қозғалыс аппаратының бұзылымдары бар білім 

алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-4-сыныптары үшін 

«Ағылшын тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 

ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы бағдармаламының қосымшасына сәйкес 

жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде 

қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген. 

37. Бөлім мен тақырыптардың сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне 

қалдырылады.  
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«Бастауыш білім беру деңгейінің 

0-4 сыныптары үшін «Ағылшын тілі» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасына қосымша 

 

 

Тірек-қозғалыс аппаратының бұзылымдары бар білім алушыларға арналған  

бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 сыныптары үшін «Ағылшын тілі» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 

ұзақ мерзімді жоспар  

 

 

1) 0 - сынып:  
4 - кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер  Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1- тоқсан 

1. Өзім 

туралы 

 

1. Тыңдалым 1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

0.1.1.1 ағылшын тіліндегі мұғалімнің 

сөзін тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

0.1.2.1 жай дыбыстар мен фонемдерді 

тану 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну 

0.1.3.1 қарапайым сұрақтарды түсіну 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну 

0.1.5.1 ағылшын тіліндегі әндердің, 

өлеңдердің мағынасын түсіну 

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

0.2.1.1 ағылшын тілінде сәлемдесе, 

қоштаса, ризалығын білдіре, кешірім 

сұрай білу 

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау 

0.2.2.1 мұғалімнің қарапайым 

сұрақтарына үлгіге сүйене отырып 

жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 кішігірім тақпақтарды, 

санамақтарды, әндерді жатқа айту  

3. Оқылым 

 

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.4.1 мұғалімнің сөзін түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.2.1 әріптерді көріп қабылдай білу 

және тану, оларды тиісті 

дыбыстармен сәйкестету 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

0.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну 

4. Жазылым 

 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

0.4.3.1 нүктелер комбинацияларынан 

түрлі өрнектерді түйрей білу: 

сызықтар, жақтаулар, оюлар 

5. Тілдік 

нормалар 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау  

  

0.5.2.1 1-ден 10- ға дейін санай білу; 

0.5.2.2 негізгі түстерді білу; 
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0.5.2.3 Where are you from? How old 

are you? What is your name? 

сұрақтарын білу;  

0.5.2.4 have|has got құрылымын 

қолдану 

2. Менің 

мектебім 

 

1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

0.1.1.1 ағылшын тіліндегі мұғалімнің 

сөзін тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

0.1.2.1 жай дыбыстар мен фонемдерді 

тану 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну 

0.1.3.1 қарапайым сұрақтарды түсіну 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну 

0.1.5.1 ағылшын тіліндегі әндердің, 

өлеңдердің мағынасын түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

0.2.1.1 ағылшын тілінде сәлемдесе, 

қоштаса, ризалығын білдіре, кешірім 

сұрай білу  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

0.2.2.1 мұғалімнің қарапайым 

сұрақтарына үлгіге сүйене отырып 

жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 кішігірім тақпақтарды, 

санамақтарды, әндерді жатқа айту 

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.4.1 мұғалімнің сөзін түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3.Оқылым 

 

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.2.1 әріптерді көріп қабылдай білу 

және тану, оларды тиісті 

дыбыстармен сәйкестету 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

0.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну 

4. Жазылым 

 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

0.4.3.1 нүктелер комбинацияларынан 

түрлі өрнектерді түйрей білу: 

сызықтар, жақтаулар, оюлар 

 5. Тілдік 

нормалар 

 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау  

0.5.2.1 1 ден -10 ға дейін санай білу ; 

0.5.2.2 негізгі түстерді білу; 

0.5.2.3 Where are you from? How old 

are you? What is your name? 

сұрақтарын білу;  

0.5.2.4 have|has got құрылымын 

қолдану 

2 - тоқсан 

3. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

1. Тыңдалым 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

0.1.1.1 ағылшын тіліндегі мұғалімнің 

сөзін тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

0.1.2.1 жай дыбыстар мен фонемдерді 

тану  
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1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

0.1.3.1 қарапайым сұрақтарды түсіну  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

0.1.5.1 ағылшын тіліндегі әндердің, 

өлеңдердің мағынасын түсіну 

2. Айтылым 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

0.2.1.1 ағылшын тілінде сәлемдесе, 

қоштаса, ризалығын білдіре, кешірім 

сұрай білу  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау 

0.2.2.1 мұғалімнің қарапайым 

сұрақтарына үлгіге сүйене отырып 

жауап беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 кішігірім тақпақтарды, 

санамақтарды, әндерді жатқа айту 

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

0.2.4.1 мұғалімнің сөзін түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3.Оқылым 

 

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану  

0.3.2.1 әріптерді көріп қабылдай білу 

және тану, оларды тиісті 

дыбыстармен сәйкестету  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 

 

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

0.4.2.1 әріптерді бояу, үстінен басу 

кезінде шекара сызықтан шықпау 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау  

0.4.3.1 нүктелер комбинацияларынан 

түрлі өрнектерді түйрей білу: 

сызықтар, жақтаулар, оюлар 

5. Тілдік 

нормалар 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау  

0.5.2.1 1 ден -10 ға дейін санай білу; 

0.5.2.2 негізгі түстерді білу; 

0.5.2.3 Where are you from? How old 

are you? What is your name? 

сұрақтарын білу;  

0.5.2.4 have|has got құрылымын 

қолдану 

4. Бізді 

қоршаған 

әлем 

 

1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

0.1.1.1 ағылшын тіліндегі мұғалімнің 

сөзін тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну  

0.1.2.1 жай дыбыстар мен фонемдерді 

тану 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну 

0.1.3.1 қарапайым сұрақтарды түсіну 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну 

0.1.5.1 ағылшын тіліндегі әндердің, 

өлеңдердің мағынасын түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

0.2.1.1 ағылшын тілінде сәлемдесе, 

қоштаса, ризалығын білдіре, кешірім 

сұрай білу  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау 

0.2.2.1 мұғалімнің қарапайым 

сұрақтарына үлгіге сүйене отырып 

жауап беру 
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2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 кішігірім тақпақтарды, 

санамақтарды, әндерді жатқа айту 

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.4.1 мұғалімнің сөзін түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3.Оқылым 

 

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.2.1 әріптерді көріп қабылдай білу 

және тану, оларды тиісті 

дыбыстармен сәйкестету  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну 

4. Жазылым 

 

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

0.4.2.1 әріптерді бояу, үстінен басу 

кезінде шекара сызықтан шықпау 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау  

0.4.3.1 нүктелер комбинацияларынан 

түрлі өрнектерді түйрей білу: 

сызықтар, жақтаулар, оюлар 

 5. Тілдік 

нормалар 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау  

  

0.5.2.1 1-ден 10-ға дейін санай білу; 

0.5.2.2 негізгі түстерді білу; 

0.5.2.3 Where are you from? How old 

are you? What is your name? 

сұрақтарын білу;  

0.5.2.4 have|has got құрылымын 

қолдану  

3 - тоқсан 

5. Саяхат 

 

1. Тыңдалым 1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

0.1.1.1 ағылшын тіліндегі мұғалімнің 

сөзін тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

0.1.2.1 жай дыбыстар мен фонемдерді 

тану 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

0.1.3.1 қарапайым сұрақтарды түсіну  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

0.1.5.1 ағылшын тіліндегі әндердің, 

өлеңдердің мағынасын түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

0.2.1.1 ағылшын тілінде сәлемдесе, 

қоштаса, ризалығын білдіре, кешірім 

сұрай білу  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау 

0.2.2.1 мұғалімнің қарапайым 

сұрақтарына үлгіге сүйене отырып 

жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 кішігірім тақпақтарды, 

санамақтарды, әндерді жатқа айту 

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.4.1 мұғалімнің сөзін түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3.Оқылым 

 

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.2.1 әріптерді көріп қабылдай білу 

және тану, оларды тиісті 

дыбыстармен сәйкестету  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  
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4. Жазылым 

 

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

0.4.2.1 әріптерді бояу, үстінен басу 

кезінде шекара сызықтан шықпау 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау  

0.4.3.1 нүктелер комбинацияларынан 

түрлі өрнектерді түйрей білу: 

сызықтар, жақтаулар, оюлар 

 5. Тілдік 

нормалар 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау  

  

0.5.2.1 1-ден 10-ға дейін санай білу; 

0.5.2.2 негізгі түстерді білу; 

0.5.2.3 Where are you from? How old 

are you? What is your name? 

сұрақтарын білу;  

0.5.2.4 have|has got құрылымын 

қолдану  

6. Салт-

дәстүр және 

ауыз 

әдебиеті 

 

1. Тыңдалым 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

0.1.1.1 ағылшын тіліндегі мұғалімнің 

сөзін тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

0.1.2.1 жай дыбыстар мен фонемдерді 

тану 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

0.1.3.1 қарапайым сұрақтарды түсіну  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

0.1.5.1 ағылшын тіліндегі әндердің, 

өлеңдердің мағынасын түсіну 

2. Айтылым  2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

0.2.1.1 ағылшын тілінде сәлемдесе, 

қоштаса, ризалығын білдіре, кешірім 

сұрай білу  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау 

0.2.2.1 мұғалімнің қарапайым 

сұрақтарына үлгіге сүйене отырып 

жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 кішігірім тақпақтарды, 

санамақтарды, әндерді жатқа айту 

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.4.1 мұғалімнің сөзін түсіну,  

тілдік нормаларды сақтау 

3.Оқылым 

 

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.2.1 әріптерді көріп қабылдай білу 

және тану, оларды тиісті 

дыбыстармен сәйкестету  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 

 

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

0.4.2.1 әріптерді бояу, үстінен басу 

кезінде шекара сызықтан шықпау 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау  

0.4.3.1 нүктелер комбинацияларынан 

түрлі өрнектерді түйрей білу: 

сызықтар, жақтаулар, оюлар 

 5. Тілдік 

нормалар 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау  

  

0.5.2.1 1-ден 10-ға дейін санай білу; 

0.5.2.2 негізгі түстерді білу; 
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0.5.2.3 Where are you from? How old 

are you? What is your name? 

сұрақтарын білу;  

0.5.2.4 have|has got құрылымын 

қолдану  

4 - тоқсан 

7. Тағам 

және 

сусындар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дені 

саудың – 

жаны сау 

 

 

 

1. Тыңдалым 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

0.1.1.1 ағылшын тіліндегі мұғалімнің 

сөзін тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

0.1.2.1 жай дыбыстар мен фонемдерді 

тану 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

0.1.3.1 қарапайым сұрақтарды түсіну  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

0.1.5.1 ағылшын тіліндегі әндердің, 

өлеңдердің мағынасын түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

0.2.1.1 ағылшын тілінде сәлемдесе, 

қоштаса, ризалығын білдіре, кешірім 

сұрай білу  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау 

0.2.2.1 мұғалімнің қарапайым 

сұрақтарына үлгіге сүйене отырып 

жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 кішігірім тақпақтарды, 

санамақтарды, әндерді жатқа айту 

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.4.1 мұғалімнің сөзін түсіну,  

тілдік нормаларды сақтау 

3.Оқылым 

 

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.2.1 әріптерді көріп қабылдай білу 

және тану, оларды тиісті 

дыбыстармен сәйкестету  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 

 

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

0.4.2.1 әріптерді бояу, үстінен басу 

кезінде шекара сызықтан шықпау 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау  

0.4.3.1 нүктелер комбинацияларынан 

түрлі өрнектерді түйрей білу: 

сызықтар, жақтаулар, оюлар 

 5. Тілдік 

нормалар 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау  

  

0.5.2.1 1-ден 10-ға дейін санай білу; 

0.5.2.2 негізгі түстерді білу; 

0.5.2.3 Where are you from? How old 

are you? What is your name? 

сұрақтарын білу;  

0.5.2.4 have|has got құрылымын 

қолдану  

1. Тыңдалым 1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

0.1.1.1 ағылшын тіліндегі мұғалімнің 

сөзін тыңдау және түсіну 
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1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

0.1.2.1 жай дыбыстар мен фонемдерді 

тану 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

0.1.3.1 қарапайым сұрақтарды түсіну  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

0.1.5.1 ағылшын тіліндегі әндердің, 

өлеңдердің мағынасын түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

0.2.1.1 ағылшын тілінде сәлемдесе, 

қоштаса, ризалығын білдіре, кешірім 

сұрай білу  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау 

0.2.2.1 мұғалімнің қарапайым 

сұрақтарына үлгіге сүйене отырып 

жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

0.2.3.1 кішігірім тақпақтарды, 

санамақтарды, әндерді жатқа айту 

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.4.1 мұғалімнің сөзін түсіну,  

тілдік нормаларды сақтау 

3.Оқылым 

 

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

0.3.2.1 әріптерді көріп қабылдай білу 

және тану, оларды тиісті 

дыбыстармен сәйкестету  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 

 

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

0.4.2.1 әріптерді бояу, үстінен басу 

кезінде шекара сызықтан шықпау 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау  

0.4.3.1 нүктелер комбинацияларынан 

түрлі өрнектерді түйрей білу: 

сызықтар, жақтаулар, оюлар 

 5. Тілдік 

нормалар 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау  

  

0.5.2.1 1 ден -10 ға дейін санай білу; 

0.5.2.2 негізгі түстерді білу; 

0.5.2.3 Where are you from? How old 

are you? What is your name? 

сұрақтарын білу;  

0.5.2.4 have|has got құрылымын 

қолдану  

 
2) 1 - сынып: 

2 - кесте 

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер  Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1 - тоқсан 

1. Өзім 

туралы 

 

1. Тыңдалым 1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

1.1.1.1 ағылшын тіліндегі бірқатар 

қысқа нұсқауларды тыңдау және 

түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

1.1.2.1 ағылшын тіліндегі таныс 

сөздердің мағынасын түсіну  
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лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

1.1.3.1 ағылшын тіліндегі диалогтың 

негізгі сұрақтарын білу : 

- What is your name? -How old are you? 

- Where are you from?  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

1.1.4.1 тыңдалған мәтінде кім/не 

жайлы айтылғанын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

1.1.5.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған, 

көрген материалдың мағынасын 

түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

1.2.1.1 өзі, айналасындағы заттар 

туралы қысқа әңгіме құру 

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

1.2.2.1 адамдар, заттар туралы негізгі 

сұрақтарға ағылшын тілінде жауап 

беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

1.2.3.1 танысуға, өзі туралы айтуға, 

заттарды суреттеуге арналған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдану 

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.4.1 әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3.Оқылым 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

1.3.1.1 сөздікті қолданудың 

мағынасын түсіну   

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.2.1 таныс сөздерді бүтіндей оқу  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

1.3.3.1 ағылшын алфавитінің әріптері 

мен әріп тіркестерінің оқу ережелерін 

білу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

1.3.4.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіну 

4. Жазылым 

 

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

1.4.2.1 әріптерді үлгі бойынша жазу  

  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

1.4.3.1 әріптерді, бас және кіші 

әріптерді жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

1.5.1.1 ағылшын алфавитінің барлық 

әріптерін графикалық тұрғыда 

жаңғырту 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

1.5.2.1 зат есімдердің жекеше және 

көпше түрін білу; 

1.5.2.2 1-ден 20-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

1.5.2.3 ағылшын тілінде заттардың 

белгісін білу; 



28 

1.5.2.4 a, an, the артикльдерін білу;  

1.5.2.5 Who? What? сұраулы 

есімдіктерді білу;  

1.5.2.6 this, that сілтеу есімдіктерін 

білу;  

1.5.2.7  I, you, he, she, it, we, you, they 

жіктеу есімдіктерін білу;  

1.5.2.8 заттардың әрекеттерін 

білдіретін сөздерді білу; 

1.5.2.9  there is/are құрылымын білу;  

1.5.2.10 орынды білдіретін сөздерді 

білу;  

1.5.2.11 апта күдерінің алдында 

уақыттың негізгі көмекші сөзін 

қолдану  

2. Менің 

мектебім 

1. Тыңдалым 1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

1.1.1.1 ағылшын тіліндегі бірқатар 

қысқа нұсқауларды тыңдау және 

түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.1.2.1 ағылшын тіліндегі таныс 

сөздердің мағынасын түсіну  

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

1.1.3.1 ағылшын тіліндегі диалогтың 

негізгі сұрақтарын білу : 

- What is your name? -How old are you? 

- Where are you from?  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

1.1.4.1 тыңдалған мәтінде кім/не 

жайлы айтылғанын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

1.1.5.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған, 

көрген материалдың мағынасын 

түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

1.2.1.1 өзі, айналасындағы заттар 

туралы қысқа әңгіме құру 

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

1.2.2.1 адамдар, заттар туралы негізгі 

сұрақтарға ағылшын тілінде жауап 

беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

1.2.3.1 танысуға, өзі туралы айтуға, 

заттарды суреттеуге арналған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдану 

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.4.1 әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

1.3.1.1 сөздікті қолданудың 

мағынасын түсіну   

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.2.1 таныс сөздерді бүтіндей оқу  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

1.3.3.1 ағылшын алфавитінің әріптері 

мен әріп тіркестерінің оқу ережелерін 

білу 
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3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

1.3.4.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

1.4.2.1 әріптерді үлгі бойынша жазу  

  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

1.4.3.1 әріптерді, бас және кіші 

әріптерді жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

1.5.1.1 ағылшын алфавитінің барлық 

әріптерін графикалық тұрғыда 

жаңғырту 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

1.5.2.1 зат есімдердің жекеше және 

көпше түрін білу; 

1.5.2.2 1-ден 20-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

1.5.2.3 ағылшын тілінде заттардың 

белгісін білу; 

1.5.2.4 a, an, the артикльдерін білу;  

1.5.2.5 Who? What? сұраулы 

есімдіктерді білу;  

1.5.2.6 this, that сілтеу есімдіктерін 

білу;  

1.5.2.7  I, you, he, she, it, we, you, they 

жіктеу есімдіктерін білу;  

1.5.2.8 заттардың әрекеттерін 

білдіретін сөздерді білу; 

1.5.2.9  there is/are құрылымын білу;  

1.5.2.10 орынды білдіретін сөздерді 

білу;  

1.5.2.11 апта күндерінің алдында 

уақыттың негізгі көмекші сөзін 

қолдану 

2 - тоқсан 

3. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

1. Тыңдалым 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

1.1.1.1 ағылшын тіліндегі бірқатар 

қысқа нұсқауларды тыңдау және 

түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.1.2.1 ағылшын тіліндегі таныс 

сөздердің мағынасын түсіну  

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

1.1.3.1 ағылшын тіліндегі диалогтың 

негізгі сұрақтарын білу : 

- What is your name? -How old are you? 

- Where are you from?  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

1.1.4.1 тыңдалған мәтінде кім/не 

жайлы айтылғанын анықтау 
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1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

1.1.5.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған, 

көрген материалдың мағынасын 

түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

1.2.1.1 өзі, айналасындағы заттар 

туралы қысқа әңгіме құру 

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

1.2.2.1 адамдар, заттар туралы негізгі 

сұрақтарға ағылшын тілінде жауап 

беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

1.2.3.1 танысуға, өзі туралы айтуға, 

заттарды суреттеуге арналған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдану 

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

1.3.1.1 сөздікті қолданудың 

мағынасын түсіну   

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.2.1 таныс сөздерді бүтіндей оқу  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

1.3.3.1 ағылшын алфавитінің әріптері 

мен әріп тіркестерінің оқу ережелерін 

білу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

1.3.4.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

1.4.2.1 әріптерді үлгі бойынша жазу  

  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

1.4.3.1 әріптерді, бас және кіші 

әріптерді жазу 

5. Тілдік 

нормалар  

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

1.5.1.1 ағылшын алфавитінің барлық 

әріптерін графикалық тұрғыда 

жаңғырту 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

1.5.2.1 зат есімдердің жекеше және 

көпше түрін білу; 

1.5.2.2 1-ден 20-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

1.5.2.3 ағылшын тілінде заттардың 

белгісін білу; 

1.5.2.4 a, an, the артикльдерін білу;  

1.5.2.5 Who? What? сұраулы 

есімдіктерді білу;  

1.5.2.6 this, that сілтеу есімдіктерін 

білу;  

1.5.2.7  I, you, he, she, it, we, you, they 

жіктеу есімдіктерін білу;  

1.5.2.8 заттардың әрекеттерін 

білдіретін сөздерді білу; 

1.5.2.9  there is/are құрылымын білу;  
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1.5.2.10 орынды білдіретін сөздерді 

білу;  

1.5.2.11 апта күдерінің алдында 

уақыттың негізгі көмекші сөзін 

қолдану 

4. Бізді 

қоршаған 

әлем  

 

1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

1.1.1.1 ағылшын тіліндегі бірқатар 

қысқа нұсқауларды тыңдау және 

түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.1.2.1 ағылшын тіліндегі таныс 

сөздердің мағынасын түсіну  

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

1.1.3.1 ағылшын тіліндегі диалогтың 

негізгі сұрақтарын білу : 

- What is your name? -How old are you? 

- Where are you from?  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

1.1.4.1 тыңдалған мәтінде кім/не 

жайлы айтылғанын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

1.1.5.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған, 

көрген материалдың мағынасын 

түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

1.2.1.1 өзі, айналасындағы заттар 

туралы қысқа әңгіме құру 

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

1.2.2.1 адамдар, заттар туралы негізгі 

сұрақтарға ағылшын тілінде жауап 

беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

1.2.3.1 танысуға, өзі туралы айтуға, 

заттарды суреттеуге арналған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдану 

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.4.1 әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

1.3.1.1 сөздікті қолданудың 

мағынасын түсіну   

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.2.1 таныс сөздерді бүтіндей оқу  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

1.3.3.1 ағылшын алфавитінің әріптері 

мен әріп тіркестерінің оқу ережелерін 

білу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

1.3.4.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

1.4.2.1 әріптерді үлгі бойынша жазу  
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4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

1.4.3.1 әріптерді, бас және кіші 

әріптерді жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

1.5.1.1 ағылшын алфавитінің барлық 

әріптерін графикалық тұрғыда 

жаңғырту 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

1.5.2.1 зат есімдердің жекеше және 

көпше түрін білу; 

1.5.2.2 1-ден 20-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

1.5.2.3 ағылшын тілінде заттардың 

белгісін білу; 

1.5.2.4 a, an, the артикльдерін білу;  

1.5.2.5 Who? What? сұраулы 

есімдіктерді білу;  

1.5.2.6 this, that сілтеу есімдіктерін 

білу;  

1.5.2.7  I, you, he, she, it, we, you, they 

жіктеу есімдіктерін білу;  

1.5.2.8 заттардың әрекеттерін 

білдіретін сөздерді білу; 

1.5.2.9  there is/are құрылымын білу;  

1.5.2.10 орынды білдіретін сөздерді 

білу;  

1.5.2.11 апта күдерінің алдында 

уақыттың негізгі көмекші сөзін 

қолдану 

3 - тоқсан 

5. Саяхат  1. Тыңдалым 1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

1.1.1.1 ағылшын тіліндегі бірқатар 

қысқа нұсқауларды тыңдау және 

түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.1.2.1 ағылшын тіліндегі таныс 

сөздердің мағынасын түсіну  

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

1.1.3.1 ағылшын тіліндегі диалогтың 

негізгі сұрақтарын білу: - What is your 

name? -How old are you? - Where are 

you from?  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

1.1.4.1 тыңдалған мәтінде кім/не 

жайлы айтылғанын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

1.1.5.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған, 

көрген материалдың мағынасын 

түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

1.2.1.1 өзі, айналасындағы заттар 

туралы қысқа әңгіме құру 
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2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

1.2.2.1 адамдар, заттар туралы негізгі 

сұрақтарға ағылшын тілінде жауап 

беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

1.2.3.1 танысуға, өзі туралы айтуға, 

заттарды суреттеуге арналған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдану 

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.4.1 әңгімелесушіні түсіну,  тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

1.3.1.1 сөздікті қолданудың 

мағынасын түсіну   

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.2.1 таныс сөздерді бүтіндей оқу  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

1.3.3.1 ағылшын алфавитінің әріптері 

мен әріп тіркестерінің оқу ережелерін 

білу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

1.3.4.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

1.4.2.1 әріптерді үлгі бойынша жазу  

  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

1.4.3.1 әріптерді, бас және кіші 

әріптерді жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

1.5.1.1 ағылшын алфавитінің барлық 

әріптерін графикалық тұрғыда 

жаңғырту 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

1.5.2.1 зат есімдердің жекеше және 

көпше түрін білу; 

1.5.2.2  1-ден 20-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

1.5.2.3 ағылшын тілінде заттардың 

белгісін білу; 

1.5.2.4 a, an, the артикльдерін білу;  

1.5.2.5  Who? What? сұраулы 

есімдіктерді білу;  

1.5.2.6 this, that сілтеу есімдіктерін 

білу;  

1.5.2.7  I, you, he, she, it, we, you, they 

жіктеу есімдіктерін білу;  

1.5.2.8 заттардың әрекеттерін 

білдіретін сөздерді білу; 

1.5.2.9 there is/are құрылымын білу;  

1.5.2.10 орынды білдіретін сөздерді 

білу;  

1.5.2.11 апта күдерінің алдында 

уақыттың негізгі көмекші сөзін 

қолдану 
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6. Салт-

дәстүр және 

ауыз 

әдебиеті 

 

1. Тыңдалым 1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

1.1.1.1 ағылшын тіліндегі бірқатар 

қысқа нұсқауларды тыңдау және 

түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.1.2.1 ағылшын тіліндегі таныс 

сөздердің мағынасын түсіну  

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

1.1.3.1 ағылшын тіліндегі диалогтың 

негізгі сұрақтарын білу : 

- What is your name? -How old are you? 

- Where are you from?  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

1.1.4.1 тыңдалған мәтінде кім/не 

жайлы айтылғанын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

1.1.5.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған, 

көрген материалдың мағынасын 

түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

1.2.1.1 өзі, айналасындағы заттар 

туралы қысқа әңгіме құру 

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

1.2.2.1 адамдар, заттар туралы негізгі 

сұрақтарға ағылшын тілінде жауап 

беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

1.2.3.1 танысуға, өзі туралы айтуға, 

заттарды суреттеуге арналған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдану 

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.4.1 әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

1.3.1.1 сөздікті қолданудың 

мағынасын түсіну   

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.2.1 таныс сөздерді бүтіндей оқу  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

1.3.3.1 ағылшын алфавитінің әріптері 

мен әріп тіркестерінің оқу ережелерін 

білу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

1.3.4.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

1.4.2.1 әріптерді үлгі бойынша жазу  

  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

1.4.3.1 әріптерді, бас және кіші 

әріптерді жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

1.5.1.1 ағылшын алфавитінің барлық 

әріптерін графикалық тұрғыда 

жаңғырту 
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5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

1.5.2.1 зат есімдердің жекеше және 

көпше түрін білу; 

1.5.2.2  1-ден 20-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

1.5.2.3 ағылшын тілінде заттардың 

белгісін білу; 

1.5.2.4 a, an, the артикльдерін білу;  

1.5.2.5  Who? What? сұраулы 

есімдіктерді білу;  

1.5.2.6 this, that сілтеу есімдіктерін 

білу;  

1.5.2.7  I, you, he, she, it, we, you, they 

жіктеу есімдіктерін білу;  

1.5.2.8 заттардың әрекеттерін 

білдіретін сөздерді білу; 

1.5.2.9  there is/are құрылымын білу;  

1.5.2.10 орынды білдіретін сөздерді 

білу;  

1.5.2.11 апта күдерінің алдында 

уақыттың негізгі көмекші сөзін 

қолдану 

4 - тоқсан 

7. Тағам 

және 

сусындар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дені 

саудың – 

жаны сау 

 

1. Тыңдалым 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

1.1.1.1 ағылшын тіліндегі бірқатар 

қысқа нұсқауларды тыңдау және 

түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.1.2.1 ағылшын тіліндегі таныс 

сөздердің мағынасын түсіну  

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

1.1.3.1 ағылшын тіліндегі диалогтың 

негізгі сұрақтарын білу: - What is your 

name? -How old are you? - Where are 

you from?  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

1.1.4.1 тыңдалған мәтінде кім/не 

жайлы айтылғанын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

1.1.5.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған, 

көрген материалдың мағынасын 

түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

1.2.1.1 өзі, айналасындағы заттар 

туралы қысқа әңгіме құру 

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

1.2.2.1 адамдар, заттар туралы негізгі 

сұрақтарға ағылшын тілінде жауап 

беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

1.2.3.1 танысуға, өзі туралы айтуға, 

заттарды суреттеуге арналған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдану 

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.4.1 әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 
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3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

1.3.1.1 сөздікті қолданудың 

мағынасын түсіну   

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.2.1 таныс сөздерді бүтіндей оқу  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

1.3.3.1 ағылшын алфавитінің әріптері 

мен әріп тіркестерінің оқу ережелерін 

білу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

1.3.4.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

1.4.2.1 әріптерді үлгі бойынша жазу  

  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

1.4.3.1 әріптерді, бас және кіші 

әріптерді жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

1.5.1.1 ағылшын алфавитінің барлық 

әріптерін графикалық тұрғыда 

жаңғырту 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

1.5.2.1 зат есімдердің жекеше және 

көпше түрін білу; 

1.5.2.2  1-ден 20-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

1.5.2.3 ағылшын тілінде заттардың 

белгісін білу; 

1.5.2.4 a, an, the артикльдерін білу;  

1.5.2.5 Who? What? сұраулы 

есімдіктерді білу;  

1.5.2.6 this, that сілтеу есімдіктерін 

білу;  

1.5.2.7  I, you, he, she, it, we, you, they 

жіктеу есімдіктерін білу;  

1.5.2.8 заттардың әрекеттерін 

білдіретін сөздерді білу; 

1.5.2.9  there is/are құрылымын білу;  

1.5.2.10 орынды білдіретін сөздерді 

білу;  

1.5.2.11 апта күдерінің алдында 

уақыттың негізгі көмекші сөзін 

қолдану 

1. Тыңдалым 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

1.1.1.1 ағылшын тіліндегі бірқатар 

қысқа нұсқауларды тыңдау және 

түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.1.2.1 ағылшын тіліндегі таныс 

сөздердің мағынасын түсіну  
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1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

1.1.3.1 ағылшын тіліндегі диалогтың 

негізгі сұрақтарын білу : - What is your 

name? -How old are you? - Where are 

you from?  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

1.1.4.1 тыңдалған мәтінде кім/не 

жайлы айтылғанын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

1.1.5.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған, 

көрген материалдың мағынасын 

түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

1.2.1.1 өзі, айналасындағы заттар 

туралы қысқа әңгіме құру 

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

1.2.2.1 адамдар, заттар туралы негізгі 

сұрақтарға ағылшын тілінде жауап 

беру  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

1.2.3.1 танысуға, өзі туралы айтуға, 

заттарды суреттеуге арналған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдану 

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.4.1 әңгімелесушіні түсіну,  тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

1.3.1.1 сөздікті қолданудың 

мағынасын түсіну   

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.2.1 таныс сөздерді бүтіндей оқу  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

1.3.3.1 ағылшын алфавитінің әріптері 

мен әріп тіркестерінің оқу ережелерін 

білу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

1.3.4.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіну  

4. Жазылым 4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

1.4.2.1 әріптерді үлгі бойынша жазу  

  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

1.4.3.1 әріптерді, бас және кіші 

әріптерді жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

1.5.1.1 ағылшын алфавитінің барлық 

әріптерін графикалық тұрғыда 

жаңғырту 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

1.5.2.1 зат есімдердің жекеше және 

көпше түрін білу; 

1.5.2.2  1-ден 20-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

1.5.2.3 ағылшын тілінде заттардың 

белгісін білу; 

1.5.2.4 a, an, the артикльдерін білу;  
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1.5.2.5  Who? What? сұраулы 

есімдіктерді білу;  

1.5.2.6 this, that сілтеу есімдіктерін 

білу;  

1.5.2.7  I, you, he, she, it, we, you, they 

жіктеу есімдіктерін білу;  

1.5.2.8 заттардың әрекеттерін 

білдіретін сөздерді білу; 

1.5.2.9  there is/are құрылымын білу;  

1.5.2.10 орынды білдіретін сөздерді 

білу;  

1.5.2.11 апта күдерінің алдында 

уақыттың негізгі көмекші сөзін 

қолдану 

 

3) 2 - сынып: 

3 - кесте 

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер  Бөлімшелер Оқыту мақсаттары  

1 - тоқсан 

1. Өзім 

туралы 

 

1. Тыңдалым 

  

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 мұғалімнің, сыныптастарының 

ағылшын тіліндегі сөзін тыңдау 

арқылы түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

лексикалық мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

2.1.3.1 тыңдалған материалға сәйкес 

суретті, сызбаны таңдап алу, 

ағылшын тіліндегі сұрақтарға жауап 

беру  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

2.1.4.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған 

мәтіннің мағынасын түсіну, 

кейіпкерлердің есімдерін және жердің 

атауын анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

2.1.5.1 аудиовизуалды материалда 

болып жатқан іс-әрекеттерді түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

2.2.1.1 өзі, өзінің отбасы, досы туралы 

таныс сөздер, сөйлемдер негізінде 

ағылшын тілінде пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

2.2.2.1 негізгі сұрақтарды қойып, 

жауап бере білу  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

2.2.3.1 сұрақтар құру үшін сөздер мен 

сөз тіркестерін қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.4.1 тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 
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3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен оқу 

барысында сөздікті қолдана білу  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану  

2.3.2.1 сөздерді айтылым ережесі мен 

тиісті интонациясын сақтай отырып 

оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.3.1 ағылшын сөзін оның 

дыбыстық айтылымымен сәйкестеу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

2.3.4.1 оқылған мәтінде кім/не жайлы 

айтылғанын түсіну  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру 

2.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, мұғалімнің 

көмегімен жай сөйлемдер құру  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

2.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде сөздер мен сөз тіркестерін 

жазу  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

2.4.3.1 әріптерді, әріп тіркестерін, 

сөздерді, сөз тіркестерін 

каллиграфиялық тұрғыда қисынды 

жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

2.5.1.1 жазылымымен айтылымының 

айырмашылығы бар сөздерді жазу, 

тасымалдау ережелерін сақтау 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

2.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын білу және 

қолдану;  

2.5.2.2 1-ден 50-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

2.5.2.3 ағылшын тілінде заттарды 

және олардың белгісін суреттеу; 

2.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін мұғалімнің 

көмегімен қолдану;  

2.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

2.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

2.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру;  

2.5.2.8 заттардың қажетті уақыттағы 

әрекеттерін білдіретін сөздерді 

мұғалімнің көмегімен қолдану;  

2.5.2.9 can (істей алу), to be модалды 

етістігін қолдану;  
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2.5.2.10 10 have got+ зат есім 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

2.5.2.11 орынды білдіретін сөздерді 

қолдану here/there;  

2.5.2.12 заттар мен адамдардың 

орналасуын суреттеу;  

2.5.2.13 – ing - жалғауымен 

аяқталатын осы шақтағы сүрелі 

уақытты қолдану;  

2.5.2.14 –but, - and –жалғаулықтардың 

көмегімен сөздер мен сөйлемдерді 

байланыстыру  

2. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

1. Тыңдалым 1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 мұғалімнің, сыныптастарының 

ағылшын тіліндегі сөзін тыңдау 

арқылы түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

лексикалық мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

2.1.3.1 тыңдалған материалға сәйкес 

суретті, сызбаны таңдап алу, 

ағылшын тіліндегі сұрақтарға жауап 

беру  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

2.1.4.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған 

мәтіннің мағынасын түсіну, 

кейіпкерлердің есімдерін және жердің 

атауын анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

2.1.5.1 аудиовизуалды материалда 

болып жатқан іс-әрекеттерді түсіну 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

2.2.1.1 өзі, өзінің отбасы, досы туралы 

таныс сөздер, сөйлемдер негізінде 

ағылшын тілінде пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

2.2.2.1 негізгі сұрақтарды қойып, 

жауап бере білу  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

2.2.3.1 сұрақтар құру үшін сөздер мен 

сөз тіркестерін қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.4.1 тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен оқу 

барысында сөздікті қолдана білу  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.2.1 сөздерді айтылым ережесі мен 

тиісті интонациясын сақтай отырып 

оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.3.1 ағылшын сөзін оның 

дыбыстық айтылымымен сәйкестеу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

2.3.4.1 оқылған мәтінде кім/не жайлы 

айтылғанын түсіну  
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негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

2.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, мұғалімнің 

көмегімен жай сөйлемдер құру  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

2.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде сөздер мен сөз тіркестерін 

жазу  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

2.4.3.1 әріптерді, әріп тіркестерін, 

сөздерді, сөз тіркестерін 

каллиграфиялық тұрғыда қисынды 

жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

2.5.1.1 жазылымымен айтылымының 

айырмашылығы бар сөздерді жазу, 

тасымалдау ережелерін сақтау  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

2.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын білу және 

қолдану;  

2.5.2.2 1-ден 50-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

2.5.2.3 ағылшын тілінде заттарды 

және олардың белгісін суреттеу; 

2.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін мұғалімнің 

көмегімен қолдану;  

2.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

2.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

2.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру;  

2.5.2.8 заттардың қажетті уақыттағы 

әрекеттерін білдіретін сөздерді 

мұғалімнің көмегімен қолдану;  

2.5.2.9 can (істей алу), to be модалды 

етістігін қолдану;  

2.5.2.10 10 have got+ зат есім 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

2.5.2.11 орынды білдіретін сөздерді 

қолдану here/there;  

2.5.2.12 заттар мен адамдардың 

орналасуын суреттеу;  
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2.5.2.13 – ing - жалғауымен 

аяқталатын осы шақтағы сүрелі 

уақытты қолдану;  

2.5.2.14 –but, - and –жалғаулықтардың 

көмегімен сөздер мен сөйлемдерді 

байланыстыру  

2 - тоқсан 

3. Менің 

мектебім  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Менің 

туған өлкем 

 

1. Тыңдалым 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 мұғалімнің, сыныптастарының 

ағылшын тіліндегі сөзін тыңдау 

арқылы түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

лексикалық мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

2.1.3.1 тыңдалған материалға сәйкес 

суретті, сызбаны таңдап алу, 

ағылшын тіліндегі сұрақтарға жауап 

беру  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

2.1.4.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған 

мәтіннің мағынасын түсіну, 

кейіпкерлердің есімдерін және жердің 

атауын анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

2.1.5.1 аудиовизуалды материалда 

болып жатқан іс-әрекеттерді түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

2.2.1.1 өзі, өзінің отбасы, досы туралы 

таныс сөздер, сөйлемдер негізінде 

ағылшын тілінде пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

2.2.2.1 негізгі сұрақтарды қойып, 

жауап бере білу  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

2.2.3.1 сұрақтар құру үшін сөздер мен 

сөз тіркестерін қолдану  

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.4.1 тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау  

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен оқу 

барысында сөздікті қолдана білу  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.2.1 сөздерді айтылым ережесі мен 

тиісті интонациясын сақтай отырып 

оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.3.1 ағылшын сөзін оның 

дыбыстық айтылымымен сәйкестеу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

2.3.4.1 оқылған мәтінде кім/не жайлы 

айтылғанын түсіну  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

2.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, мұғалімнің 

көмегімен жай сөйлемдер құру  
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отырып мәтін 

құрастыру  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

2.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде сөздер мен сөз тіркестерін 

жазу 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

2.4.3.1 әріптерді, әріп тіркестерін, 

сөздерді, сөз тіркестерін 

каллиграфиялық тұрғыда қисынды 

жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

2.5.1.1 жазылымымен айтылымының 

айырмашылығы бар сөздерді жазу, 

тасымалдау ережелерін сақтау  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

2.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын білу және 

қолдану;  

2.5.2.2 1-ден 50-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

2.5.2.3 ағылшын тілінде заттарды 

және олардың белгісін суреттеу; 

2.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін мұғалімнің 

көмегімен қолдану;  

2.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

2.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

2.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру;  

2.5.2.8 заттардың қажетті уақыттағы 

әрекеттерін білдіретін сөздерді 

мұғалімнің көмегімен қолдану;  

2.5.2.9 can (істей алу), to be модалды 

етістігін қолдану;  

2.5.2.10 10 have got+ зат есім 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

2.5.2.11 орынды білдіретін сөздерді 

қолдану here/there;  

2.5.2.12 заттар мен адамдардың 

орналасуын суреттеу;  

2.5.2.13 – ing - жалғауымен 

аяқталатын осы шақтағы сүрелі 

уақытты қолдану;  

2.5.2.14 –but, - and –жалғаулықтардың 

көмегімен сөздер мен сөйлемдерді 

байланыстыру  
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1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 мұғалімнің, сыныптастарының 

ағылшын тіліндегі сөзін тыңдау 

арқылы түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

лексикалық мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

2.1.3.1 тыңдалған материалға сәйкес 

суретті, сызбаны таңдап алу, 

ағылшын тіліндегі сұрақтарға жауап 

беру  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

2.1.4.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған 

мәтіннің мағынасын түсіну, 

кейіпкерлердің есімдерін және жердің 

атауын анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

2.1.5.1 аудиовизуалды материалда 

болып жатқан іс-әрекеттерді түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

2.2.1.1 өзі, өзінің отбасы, досы туралы 

таныс сөздер, сөйлемдер негізінде 

ағылшын тілінде пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

2.2.2.1 негізгі сұрақтарды қойып, 

жауап бере білу  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

2.2.3.1 сұрақтар құру үшін сөздер мен 

сөз тіркестерін қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.4.1 тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау  

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен оқу 

барысында сөздікті қолдана білу  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.2.1 сөздерді айтылым ережесі мен 

тиісті интонациясын сақтай отырып 

оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.3.1 ағылшын сөзін оның 

дыбыстық айтылымымен сәйкестеу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

2.3.4.1 оқылған мәтінде кім/не жайлы 

айтылғанын түсіну  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

2.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, мұғалімнің 

көмегімен жай сөйлемдер құру  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

2.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде сөздер мен сөз тіркестерін 

жазу  
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4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

2.4.3.1 әріптерді, әріп тіркестерін, 

сөздерді, сөз тіркестерін 

каллиграфиялық тұрғыда қисынды 

жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

2.5.1.1 жазылымымен айтылымының 

айырмашылығы бар сөздерді жазу, 

тасымалдау ережелерін сақтау  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

2.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын білу және 

қолдану;  

2.5.2.2 1-ден 50-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

2.5.2.3 ағылшын тілінде заттарды 

және олардың белгісін суреттеу; 

2.5.2.4  a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін мұғалімнің 

көмегімен қолдану;  

2.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

2.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

2.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру;  

2.5.2.8 заттардың қажетті уақыттағы 

әрекеттерін білдіретін сөздерді 

мұғалімнің көмегімен қолдану;  

2.5.2.9 can (істей алу), to be модалды 

етістігін қолдану;  

2.5.2.10 10 have got+ зат есім 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

2.5.2.11 орынды білдіретін сөздерді 

қолдану here/there;  

2.5.2.12 заттар мен адамдардың 

орналасуын суреттеу;  

2.5.2.13 – ing - жалғауымен 

аяқталатын осы шақтағы сүрелі 

уақытты қолдану;  

2.5.2.14 –but, - and –жалғаулықтардың 

көмегімен сөздер мен сөйлемдерді 

байланыстыру  

3 - тоқсан 

5. Дені 

саудың – 

жаны сау! 

 

1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 мұғалімнің, сыныптастарының 

ағылшын тіліндегі сөзін тыңдау 

арқылы түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

2.1.2.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

лексикалық мағынасын түсіну 
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лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды 

түсіну  

2.1.3.1 тыңдалған материалға сәйкес 

суретті, сызбаны таңдап алу, 

ағылшын тіліндегі сұрақтарға жауап 

беру  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

2.1.4.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған 

мәтіннің мағынасын түсіну, 

кейіпкерлердің есімдерін және жердің 

атауын анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну 

2.1.5.1 аудиовизуалды материалда 

болып жатқан іс-әрекеттерді түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

2.2.1.1 өзі, өзінің отбасы, досы туралы 

таныс сөздер, сөйлемдер негізінде 

ағылшын тілінде пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

2.2.2.1 негізгі сұрақтарды қойып, 

жауап бере білу  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

2.2.3.1 сұрақтар құру үшін сөздер мен 

сөз тіркестерін қолдану  

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.4.1 тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау  

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен оқу 

барысында сөздікті қолдана білу  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.2.1 сөздерді айтылым ережесі мен 

тиісті интонациясын сақтай отырып 

оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.3.1 ағылшын сөзін оның 

дыбыстық айтылымымен сәйкестеу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

2.3.4.1 оқылған мәтінде кім/не жайлы 

айтылғанын түсіну  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

2.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, мұғалімнің 

көмегімен жай сөйлемдер құру  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

2.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде сөздер мен сөз тіркестерін 

жазу  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

2.4.3.1 әріптерді, әріп тіркестерін, 

сөздерді, сөз тіркестерін 

каллиграфиялық тұрғыда қисынды 

жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

2.5.1.1 жазылымымен айтылымының 

айырмашылығы бар сөздерді жазу, 

тасымалдау ережелерін сақтау  
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5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

2.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын білу және 

қолдану;  

2.5.2.2 1-ден 50-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

2.5.2.3 ағылшын тілінде заттарды 

және олардың белгісін суреттеу; 

2.5.2.4  a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін мұғалімнің 

көмегімен қолдану;  

2.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

2.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

2.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру;  

2.5.2.8 заттардың қажетті уақыттағы 

әрекеттерін білдіретін сөздерді 

мұғалімнің көмегімен қолдану;  

2.5.2.9 can (істей алу), to be модалды 

етістігін қолдану;  

2.5.2.10 10 have got+ зат есім 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

2.5.2.11 орынды білдіретін сөздерді 

қолдану here/there;  

2.5.2.12 заттар мен адамдардың 

орналасуын суреттеу;  

2.5.2.13 – ing - жалғауымен 

аяқталатын осы шақтағы сүрелі 

уақытты қолдану;  

2.5.2.14 –but, - and –жалғаулықтардың 

көмегімен сөздер мен сөйлемдерді 

байланыстыру  

6. Салт-

дәстүр және 

ауыз 

әдебиеті 

1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 мұғалімнің, сыныптастарының 

ағылшын тіліндегі сөзін тыңдау 

арқылы түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

лексикалық мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

2.1.3.1 тыңдалған материалға сәйкес 

суретті, сызбаны таңдап алу, 

ағылшын тіліндегі сұрақтарға жауап 

беру  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

2.1.4.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған 

мәтіннің мағынасын түсіну, 
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кейіпкерлердің есімдерін және жердің 

атауын анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

2.1.5.1 аудиовизуалды материалда 

болып жатқан іс-әрекеттерді түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

2.2.1.1 өзі, өзінің отбасы, досы туралы 

таныс сөздер, сөйлемдер негізінде 

ағылшын тілінде пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

2.2.2.1 негізгі сұрақтарды қойып, 

жауап бере білу  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

2.2.3.1 сұрақтар құру үшін сөздер мен 

сөз тіркестерін қолдану  

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.4.1 тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау  

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен оқу 

барысында сөздікті қолдана білу  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.2.1 сөздерді айтылым ережесі мен 

тиісті интонациясын сақтай отырып 

оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.3.1 ағылшын сөзін оның 

дыбыстық айтылымымен сәйкестеу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

2.3.4.1 оқылған мәтінде кім/не жайлы 

айтылғанын түсіну  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

2.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, мұғалімнің 

көмегімен жай сөйлемдер құру  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

2.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде сөздер мен сөз тіркестерін 

жазу  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

2.4.3.1 әріптерді, әріп тіркестерін, 

сөздерді, сөз тіркестерін 

каллиграфиялық тұрғыда қисынды 

жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

2.5.1.1 жазылымымен айтылымының 

айырмашылығы бар сөздерді жазу, 

тасымалдау ережелерін сақтау  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

2.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын білу және 

қолдану;  

2.5.2.2 1-ден 50-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

2.5.2.3 ағылшын тілінде заттарды 

және олардың белгісін суреттеу; 
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2.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін мұғалімнің 

көмегімен қолдану;  

2.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

2.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

2.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру;  

2.5.2.8 заттардың қажетті уақыттағы 

әрекеттерін білдіретін сөздерді 

мұғалімнің көмегімен қолдану;  

2.5.2.9 can (істей алу), to be модалды 

етістігін қолдану;  

2.5.2.10 10 have got+ зат есім 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

2.5.2.11 орынды білдіретін сөздерді 

қолдану here/there;  

2.5.2.12 заттар мен адамдардың 

орналасуын суреттеу;  

2.5.2.13 – ing - жалғауымен 

аяқталатын осы шақтағы сүрелі 

уақытты қолдану;  

2.5.2.14 –but, - and –жалғаулықтардың 

көмегімен сөздер мен сөйлемдерді 

байланыстыру  

4 - тоқсан 

7. Қоршаған 

орта 

1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 мұғалімнің, сыныптастарының 

ағылшын тіліндегі сөзін тыңдау 

арқылы түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

лексикалық мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

2.1.3.1 тыңдалған материалға сәйкес 

суретті, сызбаны таңдап алу, 

ағылшын тіліндегі сұрақтарға жауап 

беру  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

2.1.4.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған 

мәтіннің мағынасын түсіну, 

кейіпкерлердің есімдерін және жердің 

атауын анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

2.1.5.1 аудиовизуалды материалда 

болып жатқан іс-әрекеттерді түсіну 



50 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

2.2.1.1 өзі, өзінің отбасы, досы туралы 

таныс сөздер, сөйлемдер негізінде 

ағылшын тілінде пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

2.2.2.1 негізгі сұрақтарды қойып, 

жауап бере білу  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

2.2.3.1 сұрақтар құру үшін сөздер мен 

сөз тіркестерін қолдану  

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.4.1 тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау  

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен оқу 

барысында сөздікті қолдана білу  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.2.1 сөздерді айтылым ережесі мен 

тиісті интонациясын сақтай отырып 

оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.3.1 ағылшын сөзін оның 

дыбыстық айтылымымен сәйкестеу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

2.3.4.1 оқылған мәтінде кім/не жайлы 

айтылғанын түсіну  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

2.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, мұғалімнің 

көмегімен жай сөйлемдер құру  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

2.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде сөздер мен сөз тіркестерін 

жазу  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

2.4.3.1 әріптерді, әріп тіркестерін, 

сөздерді, сөз тіркестерін 

каллиграфиялық тұрғыда қисынды 

жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

2.5.1.1 жазылымымен айтылымының 

айырмашылығы бар сөздерді жазу, 

тасымалдау ережелерін сақтау  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

2.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын білу және 

қолдану;  

2.5.2.2 1-ден 50-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

2.5.2.3 ағылшын тілінде заттарды 

және олардың белгісін суреттеу; 

2.5.2.4  a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін мұғалімнің 

көмегімен қолдану;  
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2.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

2.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

2.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру;  

2.5.2.8 заттардың қажетті уақыттағы 

әрекеттерін білдіретін сөздерді 

мұғалімнің көмегімен қолдану;  

2.5.2.9 can (істей алу), to be модалды 

етістігін қолдану;  

2.5.2.10 10 have got+ зат есім 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

2.5.2.11 орынды білдіретін сөздерді 

қолдану here/there;  

2.5.2.12 заттар мен адамдардың 

орналасуын суреттеу;  

2.5.2.13 – ing - жалғауымен 

аяқталатын осы шақтағы сүрелі 

уақытты қолдану;  

2.5.2.14 –but, - and –жалғаулықтардың 

көмегімен сөздер мен сөйлемдерді 

байланыстыру  

8. Саяхат 

 

1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 мұғалімнің, сыныптастарының 

ағылшын тіліндегі сөзін тыңдау 

арқылы түсіну  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 сөздер мен сөз тіркестерінің 

лексикалық мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

2.1.3.1 тыңдалған материалға сәйкес 

суретті, сызбаны таңдап алу, 

ағылшын тіліндегі сұрақтарға жауап 

беру  

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

2.1.4.1 ағылшын тіліндегі тыңдалған 

мәтіннің мағынасын түсіну, 

кейіпкерлердің есімдерін және жердің 

атауын анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

2.1.5.1 аудиовизуалды материалда 

болып жатқан іс-әрекеттерді түсіну 

2. Айтылым 2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

2.2.1.1 өзі, өзінің отбасы, досы туралы 

таныс сөздер, сөйлемдер негізінде 

ағылшын тілінде пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

2.2.2.1 негізгі сұрақтарды қойып, 

жауап бере білу  
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2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

2.2.3.1 сұрақтар құру үшін сөздер мен 

сөз тіркестерін қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.4.1 тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау  

3. Оқылым 3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен оқу 

барысында сөздікті қолдана білу  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.2.1 сөздерді айтылым ережесі мен 

тиісті интонациясын сақтай отырып 

оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.3.1 ағылшын сөзін оның 

дыбыстық айтылымымен сәйкестеу 

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

2.3.4.1 оқылған мәтінде кім/не жайлы 

айтылғанын түсіну  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

2.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, мұғалімнің 

көмегімен жай сөйлемдер құру  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

2.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде сөздер мен сөз тіркестерін 

жазу  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

2.4.3.1 әріптерді, әріп тіркестерін, 

сөздерді, сөз тіркестерін 

каллиграфиялық тұрғыда қисынды 

жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

2.5.1.1 жазылымымен айтылымының 

айырмашылығы бар сөздерді жазу, 

тасымалдау ережелерін сақтау  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

2.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын білу және 

қолдану;  

2.5.2.2 1-ден 50-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді білу;  

2.5.2.3 ағылшын тілінде заттарды 

және олардың белгісін суреттеу; 

2.5.2.4  a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін мұғалімнің 

көмегімен қолдану;  

2.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

2.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  
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2.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру;  

2.5.2.8 заттардың қажетті уақыттағы 

әрекеттерін білдіретін сөздерді 

мұғалімнің көмегімен қолдану;  

2.5.2.9 can (істей алу), to be модалды 

етістігін қолдану;  

2.5.2.10 10 have got+ зат есім 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

2.5.2.11 орынды білдіретін сөздерді 

қолдану here/there;  

2.5.2.12 заттар мен адамдардың 

орналасуын суреттеу;  

2.5.2.13 – ing - жалғауымен 

аяқталатын осы шақтағы сүрелі 

уақытты қолдану;  

2.5.2.14 –but, - and –жалғаулықтардың 

көмегімен сөздер мен сөйлемдерді 

байланыстыру  

 

4) 3 - сынып: 

4 - кесте 

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер  Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1 - тоқсан 

1. Тірі 

табиғат 

 

 

1. Тыңдалым 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 жай сөйлемдерді қайталай 

отырып ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 сөйлем мен мәтіндегі 

сөздердің лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

3.1.3.1 тыңдалған материалға кесте 

толтыру, ағылшын тіліндегі 

қарапайым сұрақтарға жауап беру 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

3.1.4.1 тыңдалған мәтіннің негізгі 

ойын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

3.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

жерді, оқиғаларды, кейіпкерлерді 

түсіну және суреттеу 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

3.2.1.1 берілген алгоритм бойынша 

ағылшын тілінде әңгіме құрастыру  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

3.2.2.1 берілген тақырып бойынша 

сұрақтар қойып, жауап беру 
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2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

3.2.3.1 сөйлеу тілінде түрлі 

контекстегі тақырыптық лексиканы 

қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.4.1 пайымдамалармен толықтыра 

отырып тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым  3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

3.3.1.1 мәтіндегі бейтаныс сөздерді 

аудару үшін бейнелері бар сөздікті 

қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.2.1 мәтінді, диалогтарды рөлдер 

бойынша мәнерлеп оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздерді оқу 

және түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

3.3.4.1 жай мәтіннің негізгі сәттерін 

түсіну, кейіпкерлерді, тұрған жерін 

және жағдаяттарын анықтау 

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

3.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, өз бетінше 

сөйлемдер құру   

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

3.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде жазбалар жасау  

  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

3.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді каллиграфиялық 

тұрғыда қисынды жазу  

5.Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

3.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдана білу 

(оларды оқу және жазу барысында 

қолдану)  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын қолдану; 

3.5.2.2 1-ден 100-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 10-ға дейінгі реттік 

сан есімдерді білу;  

3.5.2.3 сын есімдерді дәрежелері 

бойынша салыстыру;  

3.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін өз бетінше 

қолдану;  

3.5.2.5  Who? What? Where? Whose? 

How many/much? сұраулы 

есімдіктердің көмегімен сұрақтар 

қою;   

3.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  
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3.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру; 

3.5.2.8 қимылдың әр-түрін білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

3.5.2.9 must (тиісті) модалды етістігін 

қолдану должен;  

3.5.2.10 there is, are, have got+ noun 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

3.5.2.11 уақыт пен жиілік үстеулерін 

қолдану often, seldom, always, never;  

3.5.2.12 орын мен уақыттың көмекші 

сөздерін қолдану in, at, next to, near, 

on;  

3.5.2.13 осы шақтағы сүрелі уақытты 

білдіретін сұрақтар мен жауаптарды 

тұжырымдау;  

3.5.2.14 -or, -because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

2. Жақсыдан 

үйрен, 

жаманнан 

жирен 

(жарық және 

қараңғы) 

1. Тыңдалым  1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 жай сөйлемдерді қайталай 

отырып ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 сөйлем мен мәтіндегі 

сөздердің лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

3.1.3.1 тыңдалған материалға кесте 

толтыру, ағылшын тіліндегі 

қарапайым сұрақтарға жауап беру 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

3.1.4.1 тыңдалған мәтіннің негізгі 

ойын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

3.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

жерді, оқиғаларды, кейіпкерлерді 

түсіну және суреттеу 

2. Айтылым 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

3.2.1.1 берілген алгоритм бойынша 

ағылшын тілінде әңгіме құрастыру  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

3.2.2.1 берілген тақырып бойынша 

сұрақтар қойып, жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

3.2.3.1 сөйлеу тілінде түрлі 

контекстегі тақырыптық лексиканы 

қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.4.1 пайымдамалармен толықтыра 

отырып тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 
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3. Оқылым  3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

3.3.1.1 мәтіндегі бейтаныс сөздерді 

аудару үшін бейнелері бар сөздікті 

қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.2.1 мәтінді, диалогтарды рөлдер 

бойынша мәнерлеп оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздерді оқу 

және түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

3.3.4.1 жай мәтіннің негізгі сәттерін 

түсіну, кейіпкерлерді, тұрған жерін 

және жағдаяттарын анықтау  

4. Жазылым 4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

3.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, өз бетінше 

сөйлемдер құру   

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

3.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде жазбалар жасау  

 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

3.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді каллиграфиялық 

тұрғыда қисынды жазу  

5.Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

3.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдана білу 

(оларды оқу және жазу барысында 

қолдану)  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын қолдану; 

3.5.2.2 1-ден 100-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 10-ға дейінгі реттік 

сан есімдерді білу;  

3.5.2.3 сын есімдерді дәрежелері 

бойынша салыстыру;  

3.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін өз бетінше 

қолдану;  

3.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? сұраулы 

есімдіктердің көмегімен сұрақтар 

қою;   

3.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

3.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру; 

3.5.2.8 қимылдың әр-түрін білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

3.5.2.9 must (тиісті) модалды етістігін 

қолдану должен;  
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3.5.2.10 there is, are, have got+ noun 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

3.5.2.11 уақыт пен жиілік үстеулерін 

қолдану often, seldom, always, never;  

3.5.2.12 орын мен уақыттың көмекші 

сөздерін қолдану in, at, next to, near, 

on;  

3.5.2.13 осы шақтағы сүрелі уақытты 

білдіретін сұрақтар мен жауаптарды 

тұжырымдау;  

3.5.2.14 -or, -because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

2 - тоқсан 

3. Уақыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сәулет 

 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 жай сөйлемдерді қайталай 

отырып ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 сөйлем мен мәтіндегі 

сөздердің лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

3.1.3.1 тыңдалған материалға кесте 

толтыру, ағылшын тіліндегі 

қарапайым сұрақтарға жауап беру 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

3.1.4.1 тыңдалған мәтіннің негізгі 

ойын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

3.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

жерді, оқиғаларды, кейіпкерлерді 

түсіну және суреттеу 

2. Айтылым 

 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

3.2.1.1 берілген алгоритм бойынша 

ағылшын тілінде әңгіме құрастыру  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

3.2.2.1 берілген тақырып бойынша 

сұрақтар қойып, жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

3.2.3.1 сөйлеу тілінде түрлі 

контекстегі тақырыптық лексиканы 

қолдану  

2.4  Тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.4.1 пайымдамалармен толықтыра 

отырып тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну,  тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

3.3.1.1 мәтіндегі бейтаныс сөздерді 

аудару үшін бейнелері бар сөздікті 

қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.2.1 мәтінді, диалогтарды рөлдер 

бойынша мәнерлеп оқу 
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3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздерді оқу 

және түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

3.3.4.1 жай мәтіннің негізгі сәттерін 

түсіну, кейіпкерлерді, тұрған жерін 

және жағдаяттарын анықтау  

4. Жазылым 

 

 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

3.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, өз бетінше 

сөйлемдер құру   

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

3.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

3.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді каллиграфиялық 

тұрғыда қисынды жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

3.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдана білу 

(оларды оқу және жазу барысында 

қолдану)  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын қолдану; 

3.5.2.2 1-ден 100-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 10-ға дейінгі реттік 

сан есімдерді білу;  

3.5.2.3 сын есімдерді дәрежелері 

бойынша салыстыру;  

3.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін өз бетінше 

қолдану;  

3.5.2.5  Who? What? Where? Whose? 

How many/much? сұраулы 

есімдіктердің көмегімен сұрақтар 

қою;   

3.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

3.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру; 

3.5.2.8 қимылдың әр-түрін білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

3.5.2.9 must (тиісті) модалды етістігін 

қолдану должен;  

3.5.2.10 there is, are, have got+ noun 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

3.5.2.11 уақыт пен жиілік үстеулерін 

қолдану often, seldom, always, never;  
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3.5.2.12 орын мен уақыттың көмекші 

сөздерін қолдану in, at, next to, near, 

on;  

3.5.2.13 осы шақтағы сүрелі уақытты 

білдіретін сұрақтар мен жауаптарды 

тұжырымдау;  

3.5.2.14 -or, -because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 жай сөйлемдерді қайталай 

отырып ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 сөйлем мен мәтіндегі 

сөздердің лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

3.1.3.1 тыңдалған материалға кесте 

толтыру, ағылшын тіліндегі 

қарапайым сұрақтарға жауап беру 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

3.1.4.1 тыңдалған мәтіннің негізгі 

ойын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

3.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

жерді, оқиғаларды, кейіпкерлерді 

түсіну және суреттеу 

2. Айтылым 

 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

3.2.1.1 берілген алгоритм бойынша 

ағылшын тілінде әңгіме құрастыру  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

3.2.2.1 берілген тақырып бойынша 

сұрақтар қойып, жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

3.2.3.1 сөйлеу тілінде түрлі 

контекстегі тақырыптық лексиканы 

қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.4.1 пайымдамалармен толықтыра 

отырып тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

3.3.1.1 мәтіндегі бейтаныс сөздерді 

аудару үшін бейнелері бар сөздікті 

қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.2.1 мәтінді, диалогтарды рөлдер 

бойынша мәнерлеп оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздерді оқу 

және түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

3.3.4.1 жай мәтіннің негізгі сәттерін 

түсіну, кейіпкерлерді, тұрған жерін 

және жағдаяттарын анықтау  
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4. Жазылым 

 

 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

3.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, өз бетінше 

сөйлемдер құру   

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

3.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

3.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді каллиграфиялық 

тұрғыда қисынды жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

3.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдана білу 

(оларды оқу және жазу барысында 

қолдану)  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын қолдану; 

3.5.2.2 1-ден 100-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 10-ға дейінгі реттік 

сан есімдерді білу;  

3.5.2.3 сын есімдерді дәрежелері 

бойынша салыстыру;  

3.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін өз бетінше 

қолдану;  

3.5.2.5  Who? What? Where? Whose? 

How many/much? сұраулы 

есімдіктердің көмегімен сұрақтар 

қою;   

3.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

3.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру; 

3.5.2.8 қимылдың әр-түрін білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

3.5.2.9 must (тиісті) модалды етістігін 

қолдану должен;  

3.5.2.10 there is, are, have got+ noun 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

3.5.2.11 уақыт пен жиілік үстеулерін 

қолдану often, seldom, always, never;  

3.5.2.12 орын мен уақыттың көмекші 

сөздерін қолдану in, at, next to, near, 

on;  

3.5.2.13 осы шақтағы сүрелі уақытты 

білдіретін сұрақтар мен жауаптарды 

тұжырымдау;  
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3.5.2.14 -or, -because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

3 - тоқсан 

5. Өнер 

 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 жай сөйлемдерді қайталай 

отырып ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 сөйлем мен мәтіндегі 

сөздердің лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

3.1.3.1 тыңдалған материалға кесте 

толтыру, ағылшын тіліндегі 

қарапайым сұрақтарға жауап беру 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

3.1.4.1 тыңдалған мәтіннің негізгі 

ойын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

3.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

жерді, оқиғаларды, кейіпкерлерді 

түсіну және суреттеу 

2. Айтылым 

 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

3.2.1.1 берілген алгоритм бойынша 

ағылшын тілінде әңгіме құрастыру  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

3.2.2.1 берілген тақырып бойынша 

сұрақтар қойып, жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

3.2.3.1 сөйлеу тілінде түрлі 

контекстегі тақырыптық лексиканы 

қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.4.1 пайымдамалармен толықтыра 

отырып тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

3.3.1.1 мәтіндегі бейтаныс сөздерді 

аудару үшін бейнелері бар сөздікті 

қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.2.1 мәтінді, диалогтарды рөлдер 

бойынша мәнерлеп оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздерді оқу 

және түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

3.3.4.1 жай мәтіннің негізгі сәттерін 

түсіну, кейіпкерлерді, тұрған жерін 

және жағдаяттарын анықтау  

4. Жазылым 

 

 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

3.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, өз бетінше 

сөйлемдер құру   
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4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

3.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде жазбалар жасау 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

3.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді каллиграфиялық 

тұрғыда қисынды жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

3.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдана білу 

(оларды оқу және жазу барысында 

қолдану)  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын қолдану; 

3.5.2.2 1-ден 100-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 10-ға дейінгі реттік 

сан есімдерді білу;  

3.5.2.3 сын есімдерді дәрежелері 

бойынша салыстыру;  

3.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін өз бетінше 

қолдану;  

3.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? сұраулы 

есімдіктердің көмегімен сұрақтар 

қою;   

3.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

3.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру; 

3.5.2.8 қимылдың әр-түрін білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

3.5.2.9 must (тиісті) модалды етістігін 

қолдану должен;  

3.5.2.10 there is, are, have got+ noun 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

3.5.2.11 уақыт пен жиілік үстеулерін 

қолдану often, seldom, always, never;  

3.5.2.12 орын мен уақыттың көмекші 

сөздерін қолдану in, at, next to, near, 

on;  

3.5.2.13 осы шақтағы сүрелі уақытты 

білдіретін сұрақтар мен жауаптарды 

тұжырымдау;  

3.5.2.14 -or, -because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  
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6. Атақты 

тұлғалар 

 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 жай сөйлемдерді қайталай 

отырып ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 сөйлем мен мәтіндегі 

сөздердің лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

3.1.3.1 тыңдалған материалға кесте 

толтыру, ағылшын тіліндегі 

қарапайым сұрақтарға жауап беру 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

3.1.4.1 тыңдалған мәтіннің негізгі 

ойын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

3.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

жерді, оқиғаларды, кейіпкерлерді 

түсіну және суреттеу 

2. Айтылым 

 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

3.2.1.1 берілген алгоритм бойынша 

ағылшын тілінде әңгіме құрастыру  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

3.2.2.1 берілген тақырып бойынша 

сұрақтар қойып, жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

3.2.3.1 сөйлеу тілінде түрлі 

контекстегі тақырыптық лексиканы 

қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.4.1 пайымдамалармен толықтыра 

отырып тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

3.3.1.1 мәтіндегі бейтаныс сөздерді 

аудару үшін бейнелері бар сөздікті 

қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.2.1 мәтінді, диалогтарды рөлдер 

бойынша мәнерлеп оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздерді оқу 

және түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

3.3.4.1 жай мәтіннің негізгі сәттерін 

түсіну, кейіпкерлерді, тұрған жерін 

және жағдаяттарын анықтау  

4. Жазылым 

 

 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

3.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, өз бетінше 

сөйлемдер құру   

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

3.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде жазбалар жасау  
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4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

3.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді каллиграфиялық 

тұрғыда қисынды жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

3.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдана білу 

(оларды оқу және жазу барысында 

қолдану)  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын қолдану; 

3.5.2.2 1-ден 100-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 10-ға дейінгі реттік 

сан есімдерді білу;  

3.5.2.3 сын есімдерді дәрежелері 

бойынша салыстыру;  

3.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін өз бетінше 

қолдану;  

3.5.2.5  Who? What? Where? Whose? 

How many/much? сұраулы 

есімдіктердің көмегімен сұрақтар 

қою;   

3.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

3.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру; 

3.5.2.8 қимылдың әр-түрін білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

3.5.2.9 must (тиісті) модалды етістігін 

қолдану должен;  

3.5.2.10 there is, are, have got+ noun 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

3.5.2.11 уақыт пен жиілік үстеулерін 

қолдану often, seldom, always, never;  

3.5.2.12 орын мен уақыттың көмекші 

сөздерін қолдану in, at, next to, near, 

on;  

3.5.2.13 осы шақтағы сүрелі уақытты 

білдіретін сұрақтар мен жауаптарды 

тұжырымдау;  

3.5.2.14  -or, -because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

4 - тоқсан 

7. Су – 

тіршілік көзі 

 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 жай сөйлемдерді қайталай 

отырып ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Демалыс 

мәдениеті. 

Мерекелер 

 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 сөйлем мен мәтіндегі 

сөздердің лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

3.1.3.1 тыңдалған материалға кесте 

толтыру, ағылшын тіліндегі 

қарапайым сұрақтарға жауап беру 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

3.1.4.1 тыңдалған мәтіннің негізгі 

ойын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

3.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

жерді, оқиғаларды, кейіпкерлерді 

түсіну және суреттеу 

2. Айтылым 

 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

3.2.1.1 берілген алгоритм бойынша 

ағылшын тілінде әңгіме құрастыру  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

3.2.2.1 берілген тақырып бойынша 

сұрақтар қойып, жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

3.2.3.1 сөйлеу тілінде түрлі 

контекстегі тақырыптық лексиканы 

қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.4.1 пайымдамалармен толықтыра 

отырып тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

3.3.1.1 мәтіндегі бейтаныс сөздерді 

аудару үшін бейнелері бар сөздікті 

қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.2.1 мәтінді, диалогтарды рөлдер 

бойынша мәнерлеп оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздерді оқу 

және түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

3.3.4.1 жай мәтіннің негізгі сәттерін 

түсіну, кейіпкерлерді, тұрған жерін 

және жағдаяттарын анықтау  

4. Жазылым 

 

 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

3.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, өз бетінше 

сөйлемдер құру   

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

3.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

3.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді каллиграфиялық 

тұрғыда қисынды жазу  
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5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

3.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдана білу 

(оларды оқу және жазу барысында 

қолдану)  

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын қолдану; 

3.5.2.2 1-ден 100-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 10-ға дейінгі реттік 

сан есімдерді білу;  

3.5.2.3 сын есімдерді дәрежелері 

бойынша салыстыру;  

3.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін өз бетінше 

қолдану;  

3.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? сұраулы 

есімдіктердің көмегімен сұрақтар 

қою;   

3.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

3.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру; 

3.5.2.8 қимылдың әр-түрін білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

3.5.2.9 must (тиісті) модалды етістігін 

қолдану должен;  

3.5.2.10 there is, are, have got+ noun 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

3.5.2.11 уақыт пен жиілік үстеулерін 

қолдану often, seldom, always, never;  

3.5.2.12 орын мен уақыттың көмекші 

сөздерін қолдану in, at, next to, near, 

on;  

3.5.2.13 осы шақтағы сүрелі уақытты 

білдіретін сұрақтар мен жауаптарды 

тұжырымдау;  

3.5.2.14 -or, -because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 жай сөйлемдерді қайталай 

отырып ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 сөйлем мен мәтіндегі 

сөздердің лексикалық мағынасын 

түсіну 
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1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

3.1.3.1 тыңдалған материалға кесте 

толтыру, ағылшын тіліндегі 

қарапайым сұрақтарға жауап беру 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

3.1.4.1 тыңдалған мәтіннің негізгі 

ойын анықтау 

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

3.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

жерді, оқиғаларды, кейіпкерлерді 

түсіну және суреттеу 

2. Айтылым 

 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру  

3.2.1.1 берілген алгоритм бойынша 

ағылшын тілінде әңгіме құрастыру  

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

3.2.2.1 берілген тақырып бойынша 

сұрақтар қойып, жауап беру 

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру 

3.2.3.1 сөйлеу тілінде түрлі 

контекстегі тақырыптық лексиканы 

қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.4.1 пайымдамалармен толықтыра 

отырып тілдік жағдаятқа қатысу, 

әңгімелесушіні түсіну, тілдік 

нормаларды сақтау 

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

3.3.1.1 мәтіндегі бейтаныс сөздерді 

аудару үшін бейнелері бар сөздікті 

қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.2.1 мәтінді, диалогтарды рөлдер 

бойынша мәнерлеп оқу 

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.3.1 мәтіндегі таныс сөздерді оқу 

және түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

3.3.4.1 жай мәтіннің негізгі сәттерін 

түсіну, кейіпкерлерді, тұрған жерін 

және жағдаяттарын анықтау  

4. Жазылым 

 

 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

3.4.1.1 берілген тақырыпта тірек 

сөздерді қолданып, өз бетінше 

сөйлемдер құру   

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

3.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде жазбалар жасау 

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

3.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді каллиграфиялық 

тұрғыда қисынды жазу  

5. Тілдік 

нормалар 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

3.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдана білу 

(оларды оқу және жазу барысында 

қолдану)  
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5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 жекеше және көпше түрді, зат 

есімнің тәуелдеу формасын қолдану; 

3.5.2.2 1-ден 100-ге дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1ден -10 ға дейінгі реттік 

сан есімдерді білу;  

3.5.2.3 сын есімдерді дәрежелері 

бойынша салыстыру;  

3.5.2.4 a, an, the артикльдерін 

заттарды белгілеу үшін өз бетінше 

қолдану;  

3.5.2.5  Who? What? Where? Whose? 

How many/much? сұраулы 

есімдіктердің көмегімен сұрақтар 

қою;   

3.5.2.6 this, that, these, those, these 

сілтеу есімдіктерін қолдану;  

3.5.2.7 жіктеу есімдіктерінің 

көмегімен өзі, айналасындағы заттар 

туралы пайымдамалар құру; 

3.5.2.8 қимылдың әр-түрін білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

3.5.2.9 must (тиісті) модалды етістігін 

қолдану;  

3.5.2.10 there is, are, have got+ noun 

құрылымының көмегімен сұрақтар 

қою;  

3.5.2.11 уақыт пен жиілік үстеулерін 

қолдану often, seldom, always, never;  

3.5.2.12 орын мен уақыттың көмекші 

сөздерін қолдану in, at, next to, near, 

on;  

3.5.2.13 осы шақтағы сүрелі уақытты 

білдіретін сұрақтар мен жауаптарды 

тұжырымдау;  

3.5.2.14 -or, -because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

 

5) 4 - сынып: 

5 - кесте 

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер  Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1 - тоқсан 

1. Менің 

Отаным – 

Қазақстан  

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну, 

бөлектенген пайымдамаларды анықтау 

үшін ағылшын тілінде сұрақтар қою  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

4.1.2.1 мәтіндегі бейтаныс сөздер мен 

сөз тіркестерінің мағынасын анықтау 
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лексикалық 

мағынасын түсіну 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

4.1.3.1 сұрақтарға жауап беру және 

тыңдалған материалдың негізігі 

сәттерін табу 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

4.1.4.1 тыңдалған материалдың негізгі 

сәттерін, оқиғаларын, кейіпкерлерін 

анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

4.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

негізгі сәттерді анықтау  

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

4.2.1.1 өзі, мектебі, қаласы, 

айналасындағы заттар туралы 

сөздердің санын көбейте отырып 

пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

4.2.2.1 ағылшын тілінің жай 

уақыттарын қолдана отырып сұрақтар 

мен жауаптарды тұжырымдау  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру  

 

4.2.3.1 әңгімені қолдау үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдерді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

4.2.4.1 әңгімеге қатысу, тілдік 

нормаларды сақтай отырып, 

әңгімелесушінің сөзін нақтылау, 

анықтау, басқа сөзбен айту  

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

4.3.1.1 мәтінді аудару үшін сөздікті өз 

бетінше қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.2.1 оқу түрлерін қолдана отырып 

мәтінді оқу (танысу үшін оқу, ішінара, 

рөлдер бойынша)  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.3.1 таныс сөздер мен сөз тіркестері 

бар мәтіннің негізгі сәттерін түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

4.3.4.1 оқылған мәтіннің негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

4.4.1.1 үлгі бойынша 2-3 сөйлемнен 

тұратын әңгіме: жоспар, негізгі сөздер  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

4.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде өз бетінше жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

4.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді анық жазу 

 5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

4.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдану (оларды оқу 

және жазу барысында қолдану) 
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5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

4.5.2.1 кейбір айырықша зат есімдердің 

жекеше және көпше түрін, зат есімнің 

тәуелдеу формасын қолдану;  

4.5.2. 1-ден 1000-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 100-ге дейінгі реттік 

сан есімдерді білу; 

4.5.2.3 сын есімдерді жалпы және 

кейбір тақырыптық сипатының өсу 

спектрі бойынша заттарды суреттеу 

үшін қолдану;  

4.5.2.4 a, an, the артикльдерін мәтіндегі 

заттарды, жер атауларын, есімдерді 

белгілеу үшін қолдану;  

4.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? Which? Why? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

4.5.2.6 this, that, these, those, these сілтеу 

есімдіктерін қолдану;  

4.5.2.7 my, your, his, her жіктеу және 

тәуелдеу есімдіктерінің көмегімен өзі, 

айналасындағы заттар, жағдаяттар мен 

іс-әрекеттер туралы пайымдамалар 

құру;  

4.5.2.8 нәтижені, қоғалыстың 

аяқталуынжәне басталуын білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

4.5.2.9 модалды етістіктердің теріс 

формасын қолдану қолдану;  

4.5.2.10 құрылымы бар сұрақтарға 

толық жауап беру; 

4.5.2.11 сөйлеу тілінде жай үстеулерді 

қолдану well, badly;  

4.5.2.12 бағыттың көмекші сөздерін 

қолдану to, in, at, towards, up, down; 

4.5.2.13 -ing жалғауын осы мезетте 

болып жатқан жағдаяттарды 

суреттеуге қолдану;  

4.5.2.14 - and,- but,- or, - because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

2. Адами 

құндылықта

р 

 

 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну, 

бөлектенген пайымдамаларды анықтау 

үшін ағылшын тілінде сұрақтар қою  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мәтіндегі бейтаныс сөздер мен 

сөз тіркестерінің мағынасын анықтау 
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1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

4.1.3.1 сұрақтарға жауап беру және 

тыңдалған материалдың негізігі 

сәттерін табу 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

4.1.4.1 тыңдалған материалдың негізгі 

сәттерін, оқиғаларын, кейіпкерлерін 

анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

4.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

негізгі сәттерді анықтау  

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

4.2.1.1 өзі, мектебі, қаласы, 

айналасындағы заттар туралы 

сөздердің санын көбейте отырып 

пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

4.2.2.1 ағылшын тілінің жай 

уақыттарын қолдана отырып сұрақтар 

мен жауаптарды тұжырымдау  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру  

 

4.2.3.1 әңгімені қолдау үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдерді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

4.2.4. әңгімеге қатысу, тілдік 

нормаларды сақтай отырып, 

әңгімелесушінің сөзін нақтылау, 

анықтау, басқа сөзбен айту  

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

4.3.1.1 мәтінді аудару үшін сөздікті өз 

бетінше қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.2.1 оқу түрлерін қолдана отырып 

мәтінді оқу (танысу үшін оқу, ішінара, 

рөлдер бойынша)  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.3.1 таныс сөздер мен сөз тіркестері 

бар мәтіннің негізгі сәттерін түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

4.3.4.1 оқылған мәтіннің негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

4.4.1.1 үлгі бойынша 2-3 сөйлемнен 

тұратын әңгіме: жоспар, негізгі сөздер  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

4.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде өз бетінше жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

4.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді анық жазу 

 5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

4.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдану (оларды оқу 

және жазу барысында қолдану) 
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5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

4.5.2.1 кейбір айырықша зат есімдердің 

жекеше және көпше түрін, зат есімнің 

тәуелдеу формасын қолдану;  

4.5.2. 1-ден 1000-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 100-ге дейінгі реттік 

сан есімдерді білу; 

4.5.2.3 сын есімдерді жалпы және 

кейбір тақырыптық сипатының өсу 

спектрі бойынша заттарды суреттеу 

үшін қолдану;  

4.5.2.4 a, an, the артикльдерін мәтіндегі 

заттарды, жер атауларын, есімдерді 

белгілеу үшін қолдану;  

4.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? Which? Why? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

4.5.2.6 this, that, these, those, these сілтеу 

есімдіктерін қолдану;  

4.5.2.7 my, your, his, her жіктеу және 

тәуелдеу есімдіктерінің көмегімен өзі, 

айналасындағы заттар, жағдаяттар мен 

іс-әрекеттер туралы пайымдамалар 

құру;  

4.5.2.8 нәтижені, қоғалыстың 

аяқталуынжәне басталуын білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

4.5.2.9 модалды етістіктердің теріс 

формасын қолдану қолдану;  

4.5.2.10 құрылымы бар сұрақтарға 

толық жауап беру; 

4.5.2.11 сөйлеу тілінде жай үстеулерді 

қолдану well, badly;  

4.5.2.12 бағыттың көмекші сөздерін 

қолдану to, in, at, towards, up, down; 

4.5.2.13 -ing жалғауын осы мезетте 

болып жатқан жағдаяттарды 

суреттеуге қолдану;  

4.5.2.14 - and,- but,- or, - because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

2 - тоқсан 

3. Мәдени 

мұра 

 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну, 

бөлектенген пайымдамаларды анықтау 

үшін ағылшын тілінде сұрақтар қою  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мәтіндегі бейтаныс сөздер мен 

сөз тіркестерінің мағынасын анықтау 
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1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

4.1.3.1 сұрақтарға жауап беру және 

тыңдалған материалдың негізігі 

сәттерін табу 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

4.1.4.1 тыңдалған материалдың негізгі 

сәттерін, оқиғаларын, кейіпкерлерін 

анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

4.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

негізгі сәттерді анықтау  

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

4.2.1.1 өзі, мектебі, қаласы, 

айналасындағы заттар туралы 

сөздердің санын көбейте отырып 

пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

4.2.2.1 ағылшын тілінің жай 

уақыттарын қолдана отырып сұрақтар 

мен жауаптарды тұжырымдау  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру  

4.2.3.1 әңгімені қолдау үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдерді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

4.2.4. әңгімеге қатысу, тілдік 

нормаларды сақтай отырып, 

әңгімелесушінің сөзін нақтылау, 

анықтау, басқа сөзбен айту  

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

4.3.1.1 мәтінді аудару үшін сөздікті өз 

бетінше қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.2.1 оқу түрлерін қолдана отырып 

мәтінді оқу (танысу үшін оқу, ішінара, 

рөлдер бойынша)  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.3.1 таныс сөздер мен сөз тіркестері 

бар мәтіннің негізгі сәттерін түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

4.3.4.1 оқылған мәтіннің негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

4.4.1.1 үлгі бойынша 2-3 сөйлемнен 

тұратын әңгіме: жоспар, негізгі сөздер  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

4.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде өз бетінше жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

4.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді анық жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

4.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдану (оларды оқу 

және жазу барысында қолдану) 
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5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

4.5.2.1 кейбір айырықша зат есімдердің 

жекеше және көпше түрін, зат есімнің 

тәуелдеу формасын қолдану;  

4.5.2. 1-ден 1000-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 100-ге дейінгі реттік 

сан есімдерді білу; 

4.5.2.3 сын есімдерді жалпы және 

кейбір тақырыптық сипатының өсу 

спектрі бойынша заттарды суреттеу 

үшін қолдану;  

4.5.2.4 a, an, the артикльдерін мәтіндегі 

заттарды, жер атауларын, есімдерді 

белгілеу үшін қолдану;  

4.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? Which? Why? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

4.5.2.6 this, that, these, those, these сілтеу 

есімдіктерін қолдану;  

4.5.2.7 my, your, his, her жіктеу және 

тәуелдеу есімдіктерінің көмегімен өзі, 

айналасындағы заттар, жағдаяттар мен 

іс-әрекеттер туралы пайымдамалар 

құру;  

4.5.2.8 нәтижені, қоғалыстың 

аяқталуынжәне басталуын білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

4.5.2.9 модалды етістіктердің теріс 

формасын қолдану қолдану;  

4.5.2.10 құрылымы бар сұрақтарға 

толық жауап беру; 

4.5.2.11 сөйлеу тілінде жай үстеулерді 

қолдану well, badly;  

4.5.2.12 бағыттың көмекші сөздерін 

қолдану to, in, at, towards, up, down; 

4.5.2.13 -ing жалғауын осы мезетте 

болып жатқан жағдаяттарды 

суреттеуге қолдану;  

4.5.2.14 - and,- but,- or, - because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

4. 

Мамандықта

р әлемі  

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну, 

бөлектенген пайымдамаларды анықтау 

үшін ағылшын тілінде сұрақтар қою  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мәтіндегі бейтаныс сөздер мен 

сөз тіркестерінің мағынасын анықтау 
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1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

4.1.3.1 сұрақтарға жауап беру және 

тыңдалған материалдың негізігі 

сәттерін табу 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

4.1.4.1 тыңдалған материалдың негізгі 

сәттерін, оқиғаларын, кейіпкерлерін 

анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

4.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

негізгі сәттерді анықтау  

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

4.2.1.1 өзі, мектебі, қаласы, 

айналасындағы заттар туралы 

сөздердің санын көбейте отырып 

пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

4.2.2.1 ағылшын тілінің жай 

уақыттарын қолдана отырып сұрақтар 

мен жауаптарды тұжырымдау  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру  

 

4.2.3.1 әңгімені қолдау үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдерді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

4.2.4. әңгімеге қатысу, тілдік 

нормаларды сақтай отырып, 

әңгімелесушінің сөзін нақтылау, 

анықтау, басқа сөзбен айту  

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

4.3.1.1 мәтінді аудару үшін сөздікті өз 

бетінше қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.2.1 оқу түрлерін қолдана отырып 

мәтінді оқу (танысу үшін оқу, ішінара, 

рөлдер бойынша)  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.3.1 таныс сөздер мен сөз тіркестері 

бар мәтіннің негізгі сәттерін түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

4.3.4.1 оқылған мәтіннің негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

4.4.1.1 үлгі бойынша 2-3 сөйлемнен 

тұратын әңгіме: жоспар, негізгі сөздер  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

4.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде өз бетінше жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

4.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді анық жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

4.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдану (оларды оқу 

және жазу барысында қолдану) 
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5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

4.5.2.1 кейбір айырықша зат есімдердің 

жекеше және көпше түрін, зат есімнің 

тәуелдеу формасын қолдану;  

4.5.2. 1-ден 1000-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 100-ге дейінгі реттік 

сан есімдерді білу; 

4.5.2.3 сын есімдерді жалпы және 

кейбір тақырыптық сипатының өсу 

спектрі бойынша заттарды суреттеу 

үшін қолдану;  

4.5.2.4 a, an, the артикльдерін мәтіндегі 

заттарды, жер атауларын, есімдерді 

белгілеу үшін қолдану;  

4.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? Which? Why? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

4.5.2.6 this, that, these, those, these сілтеу 

есімдіктерін қолдану;  

4.5.2.7 my, your, his, her жіктеу және 

тәуелдеу есімдіктерінің көмегімен өзі, 

айналасындағы заттар, жағдаяттар мен 

іс-әрекеттер туралы пайымдамалар 

құру;  

4.5.2.8 нәтижені, қоғалыстың 

аяқталуынжәне басталуын білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

4.5.2.9 модалды етістіктердің теріс 

формасын қолдану қолдану;  

4.5.2.10 құрылымы бар сұрақтарға 

толық жауап беру; 

4.5.2.11 сөйлеу тілінде жай үстеулерді 

қолдану well, badly;  

4.5.2.12 бағыттың көмекші сөздерін 

қолдану to, in, at, towards, up, down; 

4.5.2.13 -ing жалғауын осы мезетте 

болып жатқан жағдаяттарды 

суреттеуге қолдану;  

4.5.2.14 - and,- but,- or, - because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

3 - тоқсан 

5. Табиғи 

құбылыстар 

 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну, 

бөлектенген пайымдамаларды анықтау 

үшін ағылшын тілінде сұрақтар қою  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мәтіндегі бейтаныс сөздер мен 

сөз тіркестерінің мағынасын анықтау 
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1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

4.1.3.1 сұрақтарға жауап беру және 

тыңдалған материалдың негізігі 

сәттерін табу 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

4.1.4.1 тыңдалған материалдың негізгі 

сәттерін, оқиғаларын, кейіпкерлерін 

анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

 

4.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

негізгі сәттерді анықтау  

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

4.2.1.1 өзі, мектебі, қаласы, 

айналасындағы заттар туралы 

сөздердің санын көбейте отырып 

пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

4.2.2.1 ағылшын тілінің жай 

уақыттарын қолдана отырып сұрақтар 

мен жауаптарды тұжырымдау  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру  

4.2.3.1 әңгімені қолдау үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдерді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

4.2.4.1 әңгімеге қатысу, тілдік 

нормаларды сақтай отырып, 

әңгімелесушінің сөзін нақтылау, 

анықтау, басқа сөзбен айту  

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

 

4.3.1.1 мәтінді аудару үшін сөздікті өз 

бетінше қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.2.1 оқу түрлерін қолдана отырып 

мәтінді оқу (танысу үшін оқу, ішінара, 

рөлдер бойынша)  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.3.1 таныс сөздер мен сөз тіркестері 

бар мәтіннің негізгі сәттерін түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

4.3.4.1 оқылған мәтіннің негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

4.4.1.1 үлгі бойынша 2-3 сөйлемнен 

тұратын әңгіме: жоспар, негізгі сөздер  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

4.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде өз бетінше жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

4.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді анық жазу 

 5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

4.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдану (оларды оқу 

және жазу барысында қолдану) 
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5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

4.5.2.1 кейбір айырықша зат есімдердің 

жекеше және көпше түрін, зат есімнің 

тәуелдеу формасын қолдану;  

4.5.2. 1-ден 1000-ға  дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 100-ге дейінгі реттік 

сан есімдерді білу; 

4.5.2.3 сын есімдерді жалпы және 

кейбір тақырыптық сипатының өсу 

спектрі бойынша заттарды суреттеу 

үшін қолдану;  

4.5.2.4 a, an, the артикльдерін мәтіндегі 

заттарды, жер атауларын, есімдерді 

белгілеу үшін қолдану;  

4.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? Which? Why? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

4.5.2.6 this, that, these, those, these сілтеу 

есімдіктерін қолдану;  

4.5.2.7 my, your, his, her жіктеу және 

тәуелдеу есімдіктерінің көмегімен өзі, 

айналасындағы заттар, жағдаяттар мен 

іс-әрекеттер туралы пайымдамалар 

құру;  

4.5.2.8 нәтижені, қоғалыстың 

аяқталуын және басталуын білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

4.5.2.9 модалды етістіктердің теріс 

формасын қолдану қолдану;  

4.5.2.10 құрылымы бар сұрақтарға 

толық жауап беру; 

4.5.2.11 сөйлеу тілінде жай үстеулерді 

қолдану well, badly;  

4.5.2.12 бағыттың көмекші сөздерін 

қолдану to, in, at, towards, up, down; 

4.5.2.13 -ing жалғауын осы мезетте 

болып жатқан жағдаяттарды 

суреттеуге қолдану;  

4.5.2.14 - and,- but,- or, - because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

6. Қоршаған 

ортаны 

қорғау 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну, 

бөлектенген пайымдамаларды анықтау 

үшін ағылшын тілінде сұрақтар қою  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мәтіндегі бейтаныс сөздер мен 

сөз тіркестерінің мағынасын анықтау 
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1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

4.1.3.1 сұрақтарға жауап беру және 

тыңдалған материалдың негізігі 

сәттерін табу 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

4.1.4.1 тыңдалған материалдың негізгі 

сәттерін, оқиғаларын, кейіпкерлерін 

анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

4.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

негізгі сәттерді анықтау  

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

4.2.1.1 өзі, мектебі, қаласы, 

айналасындағы заттар туралы 

сөздердің санын көбейте отырып 

пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

4.2.2.1 ағылшын тілінің жай 

уақыттарын қолдана отырып сұрақтар 

мен жауаптарды тұжырымдау  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру  

4.2.3.1 әңгімені қолдау үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдерді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

4.2.4.1 әңгімеге қатысу, тілдік 

нормаларды сақтай отырып, 

әңгімелесушінің сөзін нақтылау, 

анықтау, басқа сөзбен айту  

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

4.3.1.1 мәтінді аудару үшін сөздікті өз 

бетінше қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.2.1 оқу түрлерін қолдана отырып 

мәтінді оқу (танысу үшін оқу, ішінара, 

рөлдер бойынша)  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.3.1 таныс сөздер мен сөз тіркестері 

бар мәтіннің негізгі сәттерін түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

4.3.4.1 оқылған мәтіннің негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

4.4.1.1 үлгі бойынша 2-3 сөйлемнен 

тұратын әңгіме: жоспар, негізгі сөздер  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

4.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде өз бетінше жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

4.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді анық жазу 

 5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

4.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдану (оларды оқу 

және жазу барысында қолдану) 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

4.5.2.1 кейбір айырықша зат есімдердің 

жекеше және көпше түрін, зат есімнің 

тәуелдеу формасын қолдану;  
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4.5.2. 1-ден 1000-ға  дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1ден -100 ге дейінгі реттік 

сан есімдерді білу; 

4.5.2.3 сын есімдерді жалпы және 

кейбір тақырыптық сипатының өсу 

спектрі бойынша заттарды суреттеу 

үшін қолдану;  

4.5.2.4 a, an, the артикльдерін мәтіндегі 

заттарды, жер атауларын, есімдерді 

белгілеу үшін қолдану;  

4.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? Which? Why? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

4.5.2.6 this, that, these, those, these сілтеу 

есімдіктерін қолдану;  

4.5.2.7 my, your, his, her жіктеу және 

тәуелдеу есімдіктерінің көмегімен өзі, 

айналасындағы заттар, жағдаяттар мен 

іс-әрекеттер туралы пайымдамалар 

құру;  

4.5.2.8 нәтижені, қоғалыстың 

аяқталуынжәне басталуын білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

4.5.2.9 модалды етістіктердің теріс 

формасын қолдану қолдану;  

4.5.2.10 құрылымы бар сұрақтарға 

толық жауап беру; 

4.5.2.11 сөйлеу тілінде жай үстеулерді 

қолдану well, badly;  

4.5.2.12 бағыттың көмекші сөздерін 

қолдану to, in, at, towards, up, down; 

4.5.2.13 -ing жалғауын осы мезетте 

болып жатқан жағдаяттарды 

суреттеуге қолдану;  

4.5.2.14 - and,- but,- or, - because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

4 - тоқсан 

7. Ғарышқа 

саяхат 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну, 

бөлектенген пайымдамаларды анықтау 

үшін ағылшын тілінде сұрақтар қою  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мәтіндегі бейтаныс сөздер мен 

сөз тіркестерінің мағынасын анықтау 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

4.1.3.1 сұрақтарға жауап беру және 

тыңдалған материалдың негізігі 

сәттерін табу 
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1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

4.1.4.1 тыңдалған материалдың негізгі 

сәттерін, оқиғаларын, кейіпкерлерін 

анықтау  

1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

4.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

негізгі сәттерді анықтау  

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

4.2.1.1 өзі, мектебі, қаласы, 

айналасындағы заттар туралы 

сөздердің санын көбейте отырып 

пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

4.2.2.1 ағылшын тілінің жай 

уақыттарын қолдана отырып сұрақтар 

мен жауаптарды тұжырымдау  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру  

4.2.3.1 әңгімені қолдау үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдерді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

4.2.4. әңгімеге қатысу, тілдік 

нормаларды сақтай отырып, 

әңгімелесушінің сөзін нақтылау, 

анықтау, басқа сөзбен айту  

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

4.3.1.1 мәтінді аудару үшін сөздікті өз 

бетінше қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.2.1 оқу түрлерін қолдана отырып 

мәтінді оқу (танысу үшін оқу, ішінара, 

рөлдер бойынша)  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.3.1 таныс сөздер мен сөз тіркестері 

бар мәтіннің негізгі сәттерін түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

4.3.4.1 оқылған мәтіннің негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

4.4.1.1 үлгі бойынша 2-3 сөйлемнен 

тұратын әңгіме: жоспар, негізгі сөздер  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

4.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде өз бетінше жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

4.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді анық жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

4.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдану (оларды оқу 

және жазу барысында қолдану) 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

4.5.2.1 кейбір айырықша зат есімдердің 

жекеше және көпше түрін, зат есімнің 

тәуелдеу формасын қолдану;  

4.5.2. 1-ден 1000-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 100-ге дейінгі реттік 

сан есімдерді білу; 
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4.5.2.3 сын есімдерді жалпы және 

кейбір тақырыптық сипатының өсу 

спектрі бойынша заттарды суреттеу 

үшін қолдану;  

4.5.2.4 a, an, the артикльдерін мәтіндегі 

заттарды, жер атауларын, есімдерді 

белгілеу үшін қолдану;  

4.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? Which? Why? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

4.5.2.6 this, that, these, those, these сілтеу 

есімдіктерін қолдану;  

4.5.2.7 my, your, his, her жіктеу және 

тәуелдеу есімдіктерінің көмегімен өзі, 

айналасындағы заттар, жағдаяттар мен 

іс-әрекеттер туралы пайымдамалар 

құру;  

4.5.2.8 нәтижені, қоғалыстың 

аяқталуынжәне басталуын білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

4.5.2.9 модалды етістіктердің теріс 

формасын қолдану қолдану;  

4.5.2.10 құрылымы бар сұрақтарға 

толық жауап беру; 

4.5.2.11 сөйлеу тілінде жай үстеулерді 

қолдану well, badly;  

4.5.2.12 бағыттың көмекші сөздерін 

қолдану to, in, at, towards, up, down; 

4.5.2.13 -ing жалғауын осы мезетте 

болып жатқан жағдаяттарды 

суреттеуге қолдану;  

4.5.2.14 - and,- but,- or, - because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  

8. 

Болашаққа 

саяхат 

 

1. Тыңдалым 

 

 

1.1 Тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 ауызша тілді, аудио, видео 

материалды тыңдау және түсіну, 

бөлектенген пайымдамаларды анықтау 

үшін ағылшын тілінде сұрақтар қою  

1.2 Сөздер мен сөз 

тіркестерінің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мәтіндегі бейтаныс сөздер мен 

сөз тіркестерінің мағынасын анықтау 

1.3 Сұрақтарды  

түсіну  

4.1.3.1 сұрақтарға жауап беру және 

тыңдалған материалдың негізігі 

сәттерін табу 

1.4 Басты және 

екінші кезектегі 

ақпаратты анықтау 

4.1.4.1 тыңдалған материалдың негізгі 

сәттерін, оқиғаларын, кейіпкерлерін 

анықтау  
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1.5 Аудиовизуалды 

материалды түсіну  

4.1.5.1 аудиовизуалды материалдағы 

негізгі сәттерді анықтау  

2. Айтылым 

 

 

2.1 Өзі туралы 

негізгі 

пайымдамалар құру 

4.2.1.1 өзі, мектебі, қаласы, 

айналасындағы заттар туралы 

сөздердің санын көбейте отырып 

пайымдамалар құру   

2.2 Сұрақтар мен 

жауаптарды 

тұжырымдау  

4.2.2.1 ағылшын тілінің жай 

уақыттарын қолдана отырып сұрақтар 

мен жауаптарды тұжырымдау  

2.3 Сөздік қорын 

толықтыру  

4.2.3.1 әңгімені қолдау үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдерді қолдану  

2.4 Тілдік 

нормаларды сақтау  

4.2.4. әңгімеге қатысу, тілдік 

нормаларды сақтай отырып, 

әңгімелесушінің сөзін нақтылау, 

анықтау, басқа сөзбен айту  

3. Оқылым 

 

 

3.1 Оқу барысында 

сөздікті қолдану 

4.3.1.1 мәтінді аудару үшін сөздікті өз 

бетінше қолдану  

3.2 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.2.1 оқу түрлерін қолдана отырып 

мәтінді оқу (танысу үшін оқу, ішінара, 

рөлдер бойынша)  

3.3 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.3.1 таныс сөздер мен сөз тіркестері 

бар мәтіннің негізгі сәттерін түсіну  

3.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау  

4.3.4.1 оқылған мәтіннің негізгі ойын 

анықтау  

4. Жазылым 

 

4.1 Түрлі 

ұсынымдар 

формасын қолдана 

отырып мәтін 

құрастыру  

4.4.1.1 үлгі бойынша 2-3 сөйлемнен 

тұратын әңгіме: жоспар, негізгі сөздер  

4.2 Оқылған/ 

тыңдалған 

материалдың 

мазмұнын баяндау 

4.4.2.1 тыңдағаны, оқығаны, көргені 

негізінде өз бетінше жазбалар жасау  

4.3 

Каллиграфиялық 

нормадарды сақтау 

4.4.3.1 сөздерді, сөз тіркестерін, 

сөйлемдерді анық жазу 

5. Тілдік 

нормалар 

 

5.1 

Орфографииялық 

нормаларды сақтау  

4.5.1.1 оқылым мен орфографияның 

негізгі ережелерін қолдану (оларды оқу 

және жазу барысында қолдану) 

5.2 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

 

4.5.2.1 кейбір айырықша зат есімдердің 

жекеше және көпше түрін, зат есімнің 

тәуелдеу формасын қолдану;  

4.5.2. 1-ден 1000-ға дейінгі сандық сан 

есімдерді, 1-ден 100-ге дейінгі реттік 

сан есімдерді білу; 

4.5.2.3 сын есімдерді жалпы және 

кейбір тақырыптық сипатының өсу 
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спектрі бойынша заттарды суреттеу 

үшін қолдану;  

4.5.2.4 a, an, the артикльдерін мәтіндегі 

заттарды, жер атауларын, есімдерді 

белгілеу үшін қолдану;  

4.5.2.5 Who? What? Where? Whose? 

How many/much? Which? Why? 

сұраулы есімдіктердің көмегімен 

сұрақтар қою; 

4.5.2.6 this, that, these, those, these сілтеу 

есімдіктерін қолдану;  

4.5.2.7 my, your, his, her жіктеу және 

тәуелдеу есімдіктерінің көмегімен өзі, 

айналасындағы заттар, жағдаяттар мен 

іс-әрекеттер туралы пайымдамалар 

құру;  

4.5.2.8 нәтижені, қоғалыстың 

аяқталуынжәне басталуын білдіретін 

етістіктерді қолдану;  

4.5.2.9 модалды етістіктердің теріс 

формасын қолдану қолдану;  

4.5.2.10 құрылымы бар сұрақтарға 

толық жауап беру; 

4.5.2.11 сөйлеу тілінде жай үстеулерді 

қолдану well, badly;  

4.5.2.12 бағыттың көмекші сөздерін 

қолдану to, in, at, towards, up, down; 

4.5.2.13 -ing жалғауын осы мезетте 

болып жатқан жағдаяттарды 

суреттеуге қолдану;  

4.5.2.14 - and,- but,- or, - because 

жалғаулықтардың көмегімен сөздерді 

байланыстыру  
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