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Типовая учебная программа 

по учебному предмету «Казахский язык» для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 2-4 классов уровня начального образования 

по обновленному содержанию (с неказахским языком обучения) 

 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Типовая учебная программа по учебному предмету «Казахский язык» 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня 

начального образования по обновленному содержанию (далее – Программа) 

разработана в соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании». 

2. Цель Программы – развитие навыков разговорного общения, 

понимания, выражения собственных мыслей на казахском языке в рамках 

обычной тематики, касающейся повседневной жизни, учебы, формирование 

необходимых навыков общения в социальной среде. 

3. Задачи Программы: 

1) развивать навыки говорения, слушания, чтения, письма на казахском 

языке; 

2) формировать правильное произношение и умение дифференцировать 

звуки казахского языка; 

3) развивать коммуникативные навыки в устной и письменной речи; 

4) учить правильно читать и понимать смысл текста; 

5) освоение простых орфографических и пунктуационных правил 

казахского языка. 

4. Коррекционно-развивающие задачи: 

1) способствовать умственному и речевому развитию обучающихся, 

преодолевать недостатки познавательной деятельности; 

2) развитие, совершенствование словаря; 

3) совершенствовать нравственные качества обучающихся. 

 

 

Глава 2. Педагогические подходы к организации учебного процесса 



 

5. Педагогические подходы к организации учебного процесса основаны 

на принципах специальной педагогики, реализация которых направлена на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся. 

6. Принцип компенсаторно-развивающей направленности обучения 

обеспечивается специальными методами и приемами: непрерывное 

повторение, опора на наглядность, широкое использование предметно-

практической деятельности обучающихся, алгоритмизация действий, 

требование оречевления деятельности, пошаговый инструктаж и контроль 

учебной деятельности.  

7. Принцип единства мышления, языка и коммуникации подразумевает 

постоянное развитие общения на основе словесной речи, что влияет на 

формирование словесно-логического мышления и регуляцию поведения.  

8. Принцип деятельностного подхода заключается в широком 

использовании предметно-практической, игровой, изобразительной, 

прикладной деятельности обучающихся, максимальное ее оречевление, что 

способствует развитию высших психических функций и накоплению 

жизненного опыта обучабщихся.  

9. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода 

обусловлен наличием вариативных типологических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью, которые проявляются при усвоении 

учебного материала и влияют на качество получаемых знаний, умений и 

навыков.  

10. При дифференцированном подходе для каждой типологической 

группы обучающихся педагог подбирает соответствующее возможностям 

обучающихся содержание учебного материала, с учетом доступной сложности 

и объема, варьируются темп учебной работы, степень самостоятельности 

обучающихся, методы и приемы обучения.  

11. На начальных этапах обучения казахскому языку основным является 

формирование умений понимать устную речь, расширение, активизация 

словарного запаса; для этого можно использовать беседы, заучивание 

стихотворений, загадок, скороговорок, фраз, речевые игры; учитель 

добивается орфоэпически правильного произношения слов, учить отвечать на 

вопросы, задавать вопросы читать слова, предложения, тексты. 

12. Исходным моментом практического владения языком являются 

навыки слушания, на базе которых формируются навыки связного 

высказывания, чтения и письма. 

13. Для этого необходимо становление комплекса умений: 



1) слушать речь; 

2) слышать произносимое, находить ошибки в речи; 

3) правильно воспроизводить услышанное на основе образца; 

4) ясно артикулировать звуки, слоги и слова; 

5) соотносить слышимое с произносимым словом и видимым: 

определять соответствие звукового и буквенного состава; 

6) составлять связное высказывание; 

7) писать. 

14. Для развития речевых навыков целесообразно создавать такие 

условия, при которых участвовали бы различные анализаторы: зрительный 

(показ картинок, предметов), слуховой (внимательно слушать, что ясно и 

громко говорит учитель, другие дети, замечать ошибки в речи других и у себя); 

тактильный (ощущать артикуляцию звука). 

15. Оценивание достижений обучающихся с легкой умственной 

отсталостью осуществляется только посредством внутренней оценки. 

16. Оценочными средствами являются задания и упражнения, с 

помощью которых формировались навыки, определенные уровневыми целями 

обучения.  

17. Результаты освоения учебной программы оцениваются учителем, 

который систематически осуществляет контролирующие оценочные 

действия.  

18. Оценка результативности обучения обучающихся с легкой 

умственной отсталостью реализуется в виде текущего (поурочного), 

периодического (тематического) и итогового контроля. 

19. Текущий контроль производится с целью корректировки содержания 

и методов обучения; педагог использует наблюдения за деятельностью 

обучающихся на уроке, анализ практических и самостоятельных работ, 

коллективных видов деятельности.  

20. Периодический (тематический) контроль проводится после изучения 

темы, раздела с учетом неодинаковых возможностей усваивать учебный 

материал Программы обучающимися разных типологических групп.  

21. Итоговый контроль проводится в конце четверти, года для анализа 

динамики развития и успешности каждого обучающегося и фиксируется в 

картах учебных достижений обучающегося.  

 

 

Глава 3. Организация содержания учебного предмета «Казахский язык» 

 



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

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

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

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

23. Бағдарлама 4 бөлімді қамтиды:  

1) «Тындалым және айтылым» бөлімі; 

2) «Оқылым» бөлімі; 

3) «Жазылым» бөлімі; 

4) «Тіл нормаларын қолдану» бөлімі. 

24. «Тындалым және айтылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді 

қамтиды:  

1) тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну; 

2) қаратпа сұрақтарға жауап беру;  

3) сөздердің лексикалық мағынасын, іс-әрекетке байланысты сөздер 

мен нұсқауды түсіну;  

4) мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау; 

5) сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту;  

6)дыбыстардың артикуляциясын нақтылау, дұрыс айту. 

25. «Оқылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:  

1) оқу дағдылары; 

2) мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру;  

3) мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату; 

4) мазмұны бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау; 

5) сөздердің, сөйлемдердің, қарапайым мәтіндердің мәнін түсіну,  

мазмұндау; 

6) жаңа сөздердің мағынасы. 

26. «Жазылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:  

1) жазу дағдылары; 

2) дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым сұрақтарға жауап 

жазу; 

3) көшіріп жазу (мұғалімнің көмегімен); 

4) пунктуациялық нормаларды сақтау. 

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



1) қарапайым орфографиялық және орфоэпиялық нормалар; 

2) сөздің буын және дыбыс үндестігі;  

3) грамматикалық нормалар. 

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

1) тыңдалым және айтылым: тақырыпқа байланысты мұғалімнің, 

сыныптастарының сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. Қарапайым сөздерді 

көрнекілікке сүйеніп түсіну. Тыңдау барысында қаратпа, қарапайым сөздердің 

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

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

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

сурет бойынша сол дыбыстармен сөздер айту. Дыбыстарды буындарда, 

сөздерде, сөз тіркестерінде дұрыс қолдана білу; 

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

сөздерді буын жігімен дауыстап  оқу; қысқа мәтінді буын жігімен дауыстап 

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

Мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну. Мәтіннің құрылымдық 

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

беріп, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау; 

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

бойынша қазақ тіліне тән дыбыстарды әріптермен сәйкестендіру, қарапайым 

сұрақтарға жауап жазу. Мәтіннен қажетті сөздерді (мұғалімнің айтуы 

бойынша) тауып дұрыс көшіріп жазу. Бас әріптер мен кіші әріптердің 

биіктігін, енін, көбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу. Сөйлемде 

бірінші сөзді  бас әріппенжазу, сөйлемдің соңында нүкте қою; 

4) тіл нормаларын қолдану: қарапайым орфографиялық және 

орфоэпиялық нормаларды сақтау: сөйлемдерді тыныс белгілерін дұрыс қойып 

жазу. 

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

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

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

Жаңа сөздердің мағынасын түсіну. Сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру. 

Мәтіннің тақырыбын, негізгі мазмұнын анықтау (мұғалімнің көмегімен). 

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

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

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

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

к-г, қ-ғ дыбыстары бар сөздерді атау, оқу, жазу, есте сақтау; н-ң дыбыстары; 

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

сөздерді қазақшадан орысшаға, орысшадан қазақшаға аударуға дағдылану; 

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

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

оқу, түсініп оқу) қолдану; мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату; мазмұны 

бойынша кейіпкерлердің іс-әрекеттерін атау; мәтін иллюстрациясы бойынша 



сұрақтар қоя білу, немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап беру 

(мұғалім көмегімен); сұрақтың құрамындағы сөздерді пайдаланып, сұрақтарға 

жауап беру; 

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

көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

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

элементтерін талаптарға сай жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 

жоғарғы және төменгі сызығын сақтап жазу;сөйлемде бірінші сөзді бас 

әріппенжазу; сөйлемдің соңында нүкте қою,педагогтың көмегімен сөйлем 

соңында қажетті тыныс белгісін қою; 

4) тіл нормаларын қолдану: айтылуы мен жазылуында айырмашылығы 

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

сөздерді дұрыс айту және жазу; көптік, септік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану. Заттың атын, санын білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану. 

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

1) тындалым және айтылым: күнделікті іс-әрекетке байланысты 

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

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

сұрақтарға өз бетімен жауап беру; өз бетімен тақырып бойынша мәтінді кім 

(не) туралы айтылуын болжау;әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме беру 

(мұғалімнің көмегімен); мәтінде не туралы айтылғанын суреттен көрсету; 

өткен дыбыстарды және і, һ дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс айту; қазақ 

тіліне тән дыбыстарды анық, дұрыс айту, ажырату; 

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

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

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

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

мұғалімнің көмегімен сөздің лексикалық мәнін түсіну, қарама-қарсы 

мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату; мәтіннің 

мазмұны бойынша жоспар құру (мұғалімнің басшылығымен) және мазмұндау; 

көрнекілік сурет, мәтін бойынша Кімге? Неге? Кіммен? Немен? Неше 

жастасың? деген сұрақтарға қарапайым үлгілерді пайдаланып сөйлесу; затты 

сипаттау (үлкен, қызыл); этикалық оралымдарды қолдану; тақырыпқа сәйкес 

сөздерді дұрыс атау, есте сақтау, мағынасын түсіну; жаңа сөздердің 

аудармасын білу;үлгі бойынша сөйлей білу: мынау не? Мынау нелер?; сөйлеу 

үлгілерін түсінікті аудара білу; шағын жұмбақ, тақпақ жаттап айта білу; 

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

бойынша қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс қолданып сұрақтарға жауап жазу; 

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

элементтерін талаптарға сай жазу, сөйлемдерде тыныс белгілерін орынды 



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

орынды қойып, жазу; 

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

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

жалғауларының қарапайым формаларын қолдану; заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану. 

31. Осы бағдарламада оқу материалын сыныптар (тоқсандар) бойынша 

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

алушылардың меңгеру ерекшеліктерін ескере отырып, бір сыныптан 

екіншісіне (тоқсаннан екіншісіне) ауыстыруға құқылы. Cыныптағы білім 

алушылардың мүмкіндіктерімен ерекше оқыту қажеттілігіне байланысты 

тақырыпты меңгеруге қажет сағат санын мұғалім өзі анықтап, жоспарлайды. 

Әр сыныпта оқуды бұрын оқыған материалды қайталаудан басталады. 

 

 

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

32. Оқу бағдарламасында оқыту мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. 

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

және бөлімшенің реттік санын, төртінші белгі оқу мақсатының реттік номерін 

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

«1» - оқыту мақсатының реттік саны. 

33. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) «Тыңдалым және айтылым» бөлімі: 

1-кесте 

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 3-сынып 4-сынып 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын 

түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа 

байланысты 

мұғалімнің, 

сыныптастарының 

сөзін, қарапайым 

нұсқауын түсіну;  

2.1.1.2 қарапайым 

сөздерді 

көрнекілікке 

сүйеніп түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін 

қойып тындау, 

түсіну және оған 

сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл 

ым-ишараны 

қолданып әрекет 

жасау 

4.1.1.1 күнделікті 

іс-әрекетке 

байланысты 

қарапайым 

сөздерді түсіну; 

4.1.1.2 сурет 

бойынша жауап 

беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға 

жауап беру 

2.1.2.1 тыңдау 

барысында 

қаратпа, 

қарапайым 

сөздердің 

мағынасын түсіну; 

3.1.2.1 қаратпа 

сөздердің 

мағынасын түсіну; 

 3.1.2.2 сұрақтарға 

үлгі бойынша 

жауап беру 

4.1.2.1 қаратпа, 

қарапайым 

сөздердің 

мағынасын 

түсіну, өз бетімен 

жауап беру 



 2.1.2.2 мазмұны 

бойынша сұрақтар, 

үлгі бойынша 

жауап беру; 

2.1.2.3 мазмұны 

бойынша өз 

бетімен жауап беру 

 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке 

байланысты 

сөздер мен 

нұсқауды 

түсіну 

2.1.3.1 сөйлеу 

барысында танысу, 

өзі туралы айту 

және затты 

сипаттау үшін 

сөздер мен сөз 

тіркестерін түсіну, 

қолдану 

3.1.3.1 күнделікті 

өмірде 

қолданылатын 

таныс сөздерден 

құралған 

қарапайым 

сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 

4.1.3.1 күнделікті 

өмірде 

қолданылатын 

таныс сөздер 

және сөз 

тіркестерінен 

құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 мәтіннің 

тақырыбы мен 

негізгі ойын 

анықтау 

 

2.1.4.1 мәтіннің 

тақырыбын 

анықтау, негізгі 

ойды білу 

3.1.4.1 мәтіннің 

тақырыбын, негізгі 

мазмұнын анықтау 

(мұғалімнің 

көмегімен) 

4.1.4.1 өз бетімен 

тақырып 

бойынша мәтінді 

кім (не) туралы 

айтылуын болжау 

1.5 сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық 

нормаға сәйкес 

дұрыс айту 

 

2.1.5.1 мұғалімнің 

көмегімен айтылуы 

мен жазылуында 

айырмашылығы 

жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

3.1.5.1 сөздегі 

дыбыстарды дұрыс 

айту  

дыбыстардың 

мағына 

ажыратушылық 

қызметін түсіну 

 

1.6 

Дыбыстардың 

артикуляциясы

н нақтылау, 

дұрыс айту 

 

 

2.1.6.1 жіңішке 

дауыстыларды 

естіп қабылдау, 

дұрыс айту, есте 

сақтау;  

2.1.6.2 жуан және 

жіңішке жұп 

дауыстыларды 

ажырата білу; 

2.1.6.3 дыбыстарды 

буындарда, 

сөздерде дұрыс 

қолдана білу; 

3.1.6.1 өтілген 

дыбыстарды және 

ұ, і, қ, ғ, ң, һ 

дыбыстарын дұрыс 

айту, ажырату;  

3.1.6.2 дауысты 

дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-

ә, о-ө; құрамында 

өткен 

дыбыстарды және 

і, һ дыбыстарын 

естіп ажырату, 

дұрыс айту 

 



2.1.6.4 дыбыстарды 

сөз тіркестерінде 

дұрыс қолдана білу 

(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) 

дыбыстары бар 

сөздерді атау 

 

2) «Оқылым» бөлімі: 

2-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 3-сынып 4-сынып 

2.1 Оқу 

дағдылары 

 

 

2.2.1.1 сөздерді 

буын жігімен 

дауыстап оқу; 

2.2.1.2 қысқа 

мәтінді буын 

жігімен дауыстап 

оқу 

3.2.1.1 оқу 

дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді 

тұтас оқу, түсініп 

оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі 

буындарды, 

сөздерді оқу, 

мағынасын түсініп 

аудару 

4.2.1.1 оқу 

дағдыларын 

(тұтас оқу, 

түсініп оқу) 

қолдану; 

4.2.1.2 жай, 

сөйлемді («Бала 

отыр») оқу, жазу, 

мәтіннен сөзді 

тауып, оқу 

2.2 Мәтін 

бойынша 

сұрақтарға 

жауап беру 

2.2.2.1 мәтінде 

кім? (не?) туралы 

айтылғанын 

анықтау, 

сұрақтарға жауап 

беру 

3.2.2.1 мәтіннің 

мазмұнын түсіну; 

3.2.2.2 кім? 

кімдер? не? нелер? 

не істеді? не 

істейді? қайда? 

сұрақтарына дұрыс 

жауап беріп, 

диалогтық сөйлеу 

тілін дамыту  

4.2.2.1 шағын 

мәтіндерді (2-3 

жай сөйлемнен 

тұратын) оқу, 

жазу 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін 

ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің 

көмегімен оқыған 

мәтіннің 

тақырыбын, басын, 

ортасын және 

соңын анықтау 

3.2.3.1 сұрақ 

бойынша оқыған 

мәтіннің басын, 

ортасын және 

соңын анықтау 

4.2.3.1 өз бетімен 

оқыған мәтіннің 

кез келген жерін 

тауып оқу 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің 

іс-әрекеттерін 

атау 

2.2.4.1 мұғалімнің 

көмегімен Не 

істеді? Не істеп 

жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайтті? 

деген сұрақтарға 

жауап беріп, 

3.2.4.1 мәтіннен 

үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

4.2.4.1 мәтіннен 

өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін тауып 

оқу, атау 



кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің 

мәнін түсіну, 

мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің 

көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін 

түсіну 

3.2.5.1 мәтін 

иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар 

қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша 

қойылған сұраққа 

жауап беру 

(мұғалім 

көмегімен) 

4.2.5.1 мұғалімнің 

көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін 

түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, 

мәндес, көп 

мағыналы 

сөздердің 

мағыналарын 

ажырату 

2.6 Жаңа 

сөздердің 

мағынасы 

 

2.2.6.1 мәтіндегі 

жаңа сөздерді табу, 

оқу 

3.2.6.1 мәтіндегі 

жаңа сөздерді 

тауып оқу, 

мағынасын 

түсіндіру 

 

4.2.6.1 мәтін 

бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар 

қоя білу немесе 

оқығаны 

бойынша 

қойылған сұраққа 

жауап беру 

 

3) «Жазылым» бөлімі: 

3-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 3-сынып 4-сынып 

3.1 Жазу 

дағдылары 

2.3.1.1 қарапайым 

сөздерді жазу 

дағдыларын 

жетілдіру 

3.3.1.1 екі-үш 

сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу 

дағдыларын 

жетілдіру 

4.3.1.1 үш-төрт 

сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу 

дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым 

сұрақтарға 

жауап жазу 

 

2.3.2.1 әріптермен 

қысқа сөздерді 

жазу 

3.3.2.1 мұғалім 

көмегімен 

оқыған/тыңдаған 

мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, 

сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, 

жазу 

4.3.2.1 суреттер, 

мәтін бойынша 

әріптерді дұрыс 

қолданып 

сұрақтарға жауап 

жазу 



3.3 Көшіріп 

жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен) 

 

2.3.3.1мәтіннен 

қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы 

бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп 

жазу 

3.3.3.1 сөйлемді 

тексеру және 

қателерін түзету 

 

4.3.3.1 мәтіннің 

басы, ортасы, 

соңынан 

қателерін тауып 

көшіріп жазу 

3.4 

Пунктуациялық 

нормаларды 

сақтау 

2.3.4.1 сөйлемде 

бірінші сөзді  бас 

әріппенжазу; 

2.3.4.2 сөйлемдің 

соңында нүкте қою 

3.3.4.1 сөйлемде 

бірінші сөзді  бас 

әріппенжазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің 

соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың 

көмегімен сөйлем 

соңында қажетті 

тыныс белгісін 

қою 

4.3.4.1 

сөйлемдерде 

тыныс белгілерін 

орынды қойып, 

жазу 

 

4) «Тіл нормаларын қолдану» бөлімі: 

4-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

2-сынып 3-сынып 4-сынып 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық 

және 

орфоэпиялық 

нормалар 

2.4.1.1 сөйлемдерді 

тыныс белгілерін 

дұрыс қойып жазу 

 

3.4.1.1 айтылуы 

мен жазылуында 

айырмашылығы 

жоқ сөздерді жазу; 

3.4.1.2 мұғалімнің 

көмегімен ә, і, ө, ү, 

ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері 

кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және 

жазу 

4.4.1.1 бас 

әріппен 

жазылатын 

сөздерді (кісі 

аттары, жер-су 

атаулары) 

анықтау, қатесіз 

дұрыс жазу 

4.2 Сөздің 

буын және 

дыбыс 

үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік 

және жіктік 

жалғауларының 

қарапайым 

формаларын 

қолдану 

 

3.4.2.1 айтылуы 

мен жазылуында 

айырмашылығы 

жоқ сөздерді 

мұғалімнің айтуы 

бойынша жазу; 

3.4.2.2 көптік, 

септік 

жалғауларының 

қарапайым 

формаларын 

4.4.2.1 тәуелдік, 

көптік, септік, 

жіктік 

жалғауларының 

қарапайым 

формаларын 

қолдану 

 



қолдану 

4.3 

Грамматикалық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлемді бас 

әріппен бастап 

жазып, сөйлем 

соңына тиісті 

тыныс белгілерін 

қою 

3.4.3.1 заттың 

атын, санын 

білдіретін сөздерді 

ажырату және 

орынды қолдану 

4.4.3.1 заттың 

сынын, қимылын 

білдіретін 

сөздерді ажырату 

және орынды 

қолдану 

 

34. Бағдарлама жеңіл ақыл ойы кемістігі бар білім алушыларға арналған 

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

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді 

жоспары негізінде осы бағдармаламының қосымшасына сәйкес жүзеге  

асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда  барлық сынып бойынша әр бөлімде 

қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген. 

35. Бөлім мен тақырыптарды саған сандарын бөлі мұғалімнің еркіне 

қалдырылады. 

36. Оқыту бастауыш сыныптардағы белгіленген барлық оқу жылына 

арналған бірыңғай ортақ тақырыптар контекстінде жүзеге асырылады. 

  



Бастауыш білім беру деңгейінің  

2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 
 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған  

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

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар 

 

 

1) 2-сынып:  

1- кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Сөйлеу 

әрекеттерінің 

түрлері 

Бөлімше (дағдылары) Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 
Өзім туралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менің 

мектебім  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты 

мұғалімнің, сыныптастарының 

сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну;  

2.1.1.2 қарапайым сөздерді 

көрнекілікке сүйеніп түсіну 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, 

қарапайым сөздердің мағынасын 

түсіну;  

2.1.2.2 мазмұны бойынша 

сұрақтарға үлгі бойынша жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау 

үшін сөздер мен сөз тіркестерін 

түсіну, қолдану 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын 

анықтау, негізгі ойды білу 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен 

айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп 

қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;  
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп 

дауыстыларды ажырата білу 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 2.2.1.1 сөздерді буын жігімен 

дауыстап  оқу; 

2.2.1.2  қысқа мәтінді буын жігімен 

дауыстап  оқу 

2.2 Мәтін бойынша 2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сұрақтарға жауап беру айтылғанын анықтау, сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

мәтіннің тақырыбын, басын, 

ортасын және соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не 

істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайтті? деген сұрақтарға 

жауап беріп, кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау. 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, 

оқу 
Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу 

дағдыларын жетілдіру. 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен 

қысқа сөздерді жазу 

3.3Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 
2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс 

белгілерін дұрыс қойып жазу 

 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

мұғалімнің көмегімен сөйлемді бас 

әріппен бастап жазып, сөйлем 

соңына тиісті тыныс белгілерін қою 

2-тоқсан 

Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты 

мұғалімнің, сыныптастарының 

сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. 

Қарапайым сөздерді көрнекілікке 

сүйеніп түсіну 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

2.1.2.3  мазмұны бойынша өз 

бетімен жауап беру 

 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, 

өзі туралы айту және затты сипаттау 

үшін сөздер мен сөз тіркестерін 

түсіну, қолдану 



 

 

 

Бізді 

қоршаған 

әлем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын 

анықтау, негізгі ойды білу 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

2.1.5.1 мұғалімніңкөмегімен 

айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

1.6Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

 

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп 

қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;  
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп 

дауыстыларды  ажырата білу; 

2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, 

сөздерде дұрыс қолдана білу 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 2.2.1.1 сөздерді буын жігімен 

дауыстап  оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы 

айтылғанын анықтау, сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

мәтіннің тақырыбын, басын, 

ортасын және соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не 

істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайтті? деген сұрақтарға 

жауап беріп, кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау. 

2.5 Cөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну 

 

 

 
2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, 

оқу 
Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу 

дағдыларын жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен 

қысқа сөздерді жазу 

3.3Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс 

белгілерін дұрыс қойып жазу 

 



 нормалар 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен 

сөйлемді бас әріппен бастап жазып, 

сөйлем соңына тиісті тыныс 

белгілерін қою 

3-тоқсан 

Саяхат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты 

мұғалімнің, сыныптастарының 

сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну. 

Қарапайым сөздерді көрнекілікке 

сүйеніп түсіну 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, 

қарапайым сөздердің мағынасын 

түсіну; 

2.1.2.2 мазмұны бойынша сұрақтар, 

үлгі бойынша жауап беру; 

2.1.2.3 мазмұны бойынша өз бетімен 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау 

үшін сөздер мен сөз тіркестерін 

түсіну, қолдану 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын түсіну 

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын 

анықтау, негізгі ойды білу 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен 

айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

 

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды  естіп 

қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;  
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп 

дауыстыларды ажырата білу; 

2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, 

сөздерде дұрыс қолдана білу; 

2.1.6.4 дыбыстарды сөз 

тіркестерінде дұрыс қолдана білу 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 2.2.1.1 сөздерді буын жігімен 

дауыстап  оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы 

айтылғанын анықтау, сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

мәтіннің тақырыбын, басын, 

ортасын және соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не 

істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не 



кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

істейді? Қайда? деген сұрақтарға 

жауап беріп, кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.5 Cөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну, мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, 

оқу 
Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу 

дағдыларын жетілдіру. 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен 

қысқа сөздерді жазу 

3.3Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс 

белгілерін дұрыс қойып жазу 

 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен 

сөйлемді бас әріппен бастап жазып, 

сөйлем соңына тиісті тыныс 

белгілерін қою 

4-тоқсан 

Тағам және 

сусын 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

2.1.1.1 тақырыпқа байланысты 

мұғалімнің, сыныптастарының 

сөзін, қарапайым нұсқауын түсіну;  

2.1.1.2 қарапайым сөздерді 

көрнекілікке сүйеніп түсіну 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

2.1.2.1 тыңдау барысында қаратпа, 

қарапайым сөздердің мағынасын 

түсіну; 

 2.1.2.2 мазмұны бойынша сұрақтар, 

үлгі бойынша жауап беру; 

2.1.2.3  мазмұны бойынша өз бетімен 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

2.1.3.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау 

үшін сөздер мен сөз тіркестерін 

түсіну, қолдану 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дені саудың 

– жаны сау 

түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

2.1.4.1 мәтіннің тақырыбын 

анықтау, негізгі ойды білу 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

2.1.5.1 мұғалімніңкөмегімен 

айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс 

айту 

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

2.1.6.1 жіңішке дауыстыларды естіп 

қабылдау, дұрыс айту, есте сақтау;  
2.1.6.2 жуан және жіңішке жұп 

дауыстыларды ажырата білу; 

2.1.6.3 дыбыстарды буындарда, 

сөздерде дұрыс қолдана білу; 

2.1.6.4 дыбыстарды сөз 

тіркестерінде дұрыс қолдана білу 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 2.2.1.2 қысқа мәтінді буын жігімен 

дауыстап оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

2.2.2.1 мәтінде кім (не) туралы 

айтылғанын анықтау, сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

мәтіннің тақырыбын, басын, 

ортасын және соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен Не 

істеді? Не істеп жүр (жатыр)? Не 

істейді? Қайтті? деген сұрақтарға 

жауап беріп, кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау. 

2.5 Cөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну, мазмұндау 

2.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну 

2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

2.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді табу, 

оқу 
Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 2.3.1.1 қарапайым сөздерді жазу 

дағдыларын жетілдіру. 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

2.3.2.1 қазақ тіліне тән әріптермен 

қысқа сөздерді жазу 

3.3Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

2.3.3.1мәтіннен қажетті сөздерді 

(мұғалімнің айтуы бойынша) тауып 

дұрыс көшіріп жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

2.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

2.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою 

Тіл 

нормаларын 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

2.4.1.1 сөйлемдерді тыныс 

белгілерін дұрыс қойып жазу 



қолдану 

 

орфоэпиялық 

нормалар 

 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

2.4.2.1 тәуелдік және жіктік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен 

сөйлемді бас әріппен бастап жазып, 

сөйлем соңына тиісті тыныс 

белгілерін қою 

 

2) 3-сынып: 

2-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Сөйлеу 

әрекеттерінің 

түрлері 

Бөлімше (дағдылары) Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Өзім туралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менің 

мектебім  

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, 

түсіну және оған сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл ым-ишараны 

қолданып әрекет жасау 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

3.1.2.1 қаратпа сөздердің 

мағынасын түсіну, үлгі бойынша 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

3.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздерден 

құралған қарапайым сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын 

анықтау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін 

(дауысты, жуан және жіңішке; 

дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату 

және дұрыс дыбыстау  

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, 

і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, 

ажырату;  

3.1.6.2 дауысты дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында 

(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар 

сөздерді атау 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 



түсініп оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді 

оқу, жазу, мағынасын түсініп 

аудару 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну 

 

 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған 

мәтіннің басын, ортасын және 

соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру (мұғалім 

көмегімен) 
2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді 

тауып оқу, мағынасын түсіндіру 
Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

3.3.2.1 мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және 

қателерін түзету 

 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем 

соңында қажетті тыныс белгісін қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; 

3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, 

ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін 

сөздерді дұрыс айту және жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді 

мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 

3.4.2.2 көптік, септік 

жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

3.4.3.1 заттың атын, санын білдіретін 

сөздерді ажырату және орынды 

қолдану 



2-тоқсан 

Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізді 

қоршаған 

әлем 
 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, 

түсіну және оған сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл ым-ишараны 

қолданып әрекет жасау 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

3.1.2.1 қаратпа сөздердің 

мағынасын түсіну, үлгі бойынша 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

3.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздерден 

құралған қарапайым сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын 

анықтау 

1.5Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін 

(дауысты, жуан және жіңішке; 

дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату 

және дұрыс дыбыстау  

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, 

і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, 

ажырату;  

3.1.6.2 дауысты дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында 

(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар 

сөздерді атау 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді 

оқу, жазу, мағынасын түсініп 

аудару 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну 

 

 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған 

мәтіннің басын, ортасын және 

соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар қоя білу, немесе 



қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру (мұғалім 

көмегімен) 
2.6  Жаңа сөздердің 

мағынасы 

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді 

тауып оқу, мағынасын түсіндіру 
Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

3.3.2.1 мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және 

қателерін түзету 

 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың көмегімен 

сөйлем соңында қажетті тыныс 

белгісін қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; 

3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, 

ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін 

сөздерді дұрыс айту және жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді 

мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 

3.4.2.2 көптік, септікжалғауларының 

қарапайым формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

3.4.3.1 заттың атын, санын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

3-тоқсан 

Саяхат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, 

түсіну және оған сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл ым-ишараны 

қолданып әрекет жасау 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын 

түсіну; 

3.1.2.2 сұрақтарға үлгі бойынша 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

3.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздерден 

құралған қарапайым сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

 

 

 

 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын 

анықтау 

1.5Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін 

(дауысты, жуан және жіңішке; 

дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату 

және дұрыс дыбыстау  

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, 

і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, 

ажырату;  

3.1.6.2 дауысты дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында 

(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар 

сөздерді атау 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді 

оқу, жазу, мағынасын түсініп аудару 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну 

 

 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған 

мәтіннің басын, ортасын және соңын 

анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша қойылған сұраққа 

жауап беру (мұғалім көмегімен) 

2.6  Жаңа сөздердің 

мағынасы 

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді 

тауып оқу, мағынасын түсіндіру 
Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

3.3.2.1 мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және 

қателерін түзету 



3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың көмегімен сөйлем 

соңында қажетті тыныс белгісін қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; 

3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, 

ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін 

сөздерді дұрыс айту және жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді 

мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 

көптік, септікжалғауларының 

қарапайым формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

3.4.3.1 заттың атын, санын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

4-тоқсан 

Тағам 

және сусын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Дені саудың 

– жаны сау 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тыңдаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

3.1.1.1 сөзді зейін қойып тындау, 

түсіну және оған сәйкес дұрыс 

әрекет ету (қимыл ым-ишараны 

қолданып әрекет жасау 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

 

3.1.2.1 қаратпа сөздердің мағынасын 

түсіну; 

3.1.2.2 сұрақтарға үлгі бойынша 

жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

3.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздерден 

құралған қарапайым сөйлемдердің 

мағынасын түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

3.1.4.1 өз бетімен мәтіннің 

тақырыбын, негізгі мазмұнын 

анықтау 

1.5Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

3.1.5.1 сөздегі дыбыс түрлерін 

(дауысты, жуан және жіңішке; 

дауыссыз, қатаң, ұяң, үнді) ажырату 

және дұрыс дыбыстау  

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

 

3.1.6.1 өтілген дыбыстарды және ұ, 

і, қ, ғ, ң, һ дыбыстарын дұрыс айту, 

ажырату; дауысты дыбыстарды 

естеріне түсіру: а-ә, о-ө; құрамында 



(а-ә, о-ө, ү-ұ, ы-і) дыбыстары бар 

сөздерді атау 

Оқылым 2.1 Оқу дағдылары 3.2.1.1 оқу дағдыларын (жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

3.2.1.2 әр түрлі буындарды, сөздерді 

оқу, жазу, мағынасын түсініп 

аудару 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

3.2.2.1 мәтіннің мазмұнын түсіну 

 

 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату 

3.2.3.1 сұрақ бойыншаоқыған 

мәтіннің басын, ортасын және 

соңын анықтау 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

3.2.4.1 мәтіннен үлгі бойынша 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

3.2.5.1 мәтін иллюстрациясы 

бойынша сұрақтар қоя білу, немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру (мұғалім 

көмегімен) 
2.6  Жаңа сөздердің 

мағынасы 

3.2.6.1 мәтіндегі жаңа сөздерді 

тауып оқу, мағынасын түсіндіру 
 

Жазылым  

 

3.1 Жазу дағдылары 3.3.1.1 екі-үш сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 

3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

3.3.2.1 мұғалім көмегімен 

оқыған/тыңдаған мәтіндердегі 

ақпаратты сурет, сызба, белгілер 

қолданып жеткізу, жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

3.3.3.1 сөйлем, мәтінді тексеру және 

қателерін түзету 

 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

 

3.3.4.1 сөйлемде бірінші сөзді  бас 

әріппен жазу; 

3.3.4.2 сөйлемдің соңында нүкте 

қою; 

3.3.4.3 педагогтың көмегімен 

сөйлем соңында қажетті тыныс 

белгісін қою 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

3.4.1.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді жазу; 

3.4.1.2 мұғалімнің көмегімен ә, і, ө, 

ү, ұ, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін 

сөздерді дұрыс айту және жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

3.4.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді 



мұғалімнің айтуы бойынша жазу; 

көптік, септікжалғауларының 

қарапайым формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

3.4.3.1 заттың атын, санын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

 

3) 4 сынып: 

3-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Сөйлеу 

әрекеттерінің 

түрлері 

Бөлімше (дағдылары) Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 
Өзім туралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менің 

мектебім  

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тындаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке 

байланысты қарапайым сөздерді 

түсінуі, сурет бойынша жауап беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап 

беру 

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым 

сөздердің мағынасын түсіну, өз 

бетімен жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

4.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздер және 

сөз тіркестерінен құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша 

мәтінді кім (не) туралы айтылуын 

болжау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

дыбыстардың мағына 

ажыратушылық қызметін түсіну 

 

1.6Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

өткен дыбыстарды және і, һ 

дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс 

айту 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану; 

4.2.1.2 жай, сөйлемді (Бала отыр.) 

оқу, жазу, мәтіннен сөзді тауып, оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен 

мұғалім алып қойған сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату  

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің 

кез келген жерін тауып оқу 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну, қарама-



қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын 

ажырату 
2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар қоя білу немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 
3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша 

қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс 

қолданып сұрақтарға жауап жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, 

соңынан қателерін тауып көшіріп 

жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс 

белгілерін орынды қойып, жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын 

сөздерді (кісі аттары, жер-су 

атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс 

жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, 

жіктік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

2-тоқсан 

Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тындаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке 

байланысты қарапайым сөздерді 

түсінуі, сурет бойынша жауап беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің 

мағынасын түсіну, өз бетімен жауап 

беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

4.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздер және 

сөз тіркестерінен құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша 

мәтінді кім (не) туралы айтылуын 

болжау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

дыбыстардың мағына 

ажыратушылық қызметін түсіну 

 

1.6Дыбыстардың 

артикуляциясын 

өткен дыбыстарды және і, һ 



 

 

Бізді 

қоршаған 

әлем 

 

нақтылау, дұрыс айту дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс 

айту 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді 

(Бала отыр) оқу, жазу, мәтіннен 

сөзді тауып, оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен 

мұғалім алып қойған сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату  

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің 

кез келген жерін тауып оқу 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын 

ажырату 
2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар қоя білу немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 
3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша 

қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс 

қолданып сұрақтарға жауап жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, 

соңынан қателерін тауып көшіріп 

жазу 

3.4Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс 

белгілерін орынды қойып, жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын 

сөздерді (кісі аттары, жер-су 

атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс 

жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, 

жіктік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

3-тоқсан 



Саяхат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тындаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке 

байланысты қарапайым сөздерді 

түсінуі, сурет бойынша жауап беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап беру 

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым сөздердің 

мағынасын түсіну, өз бетімен жауап 

беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

4.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздер және 

сөз тіркестерінен құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша 

мәтінді кім (не) туралы айтылуын 

болжау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

дыбыстардың мағына 

ажыратушылық қызметін түсіну 

 

1.6Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

өткен дыбыстарды және і, һ 

дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс 

айту 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді 

(Бала отыр.) оқу, жазу, мәтіннен 

сөзді тауып, оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен 

мұғалім алып қойған сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату  

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің 

кез келген жерін тауып оқу 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5 Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын 

ажырату 
2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар қоя білу немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 
3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша 

қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс 

қолданып сұрақтарға жауап жазу 



жауап жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің 

көмегімен 

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, 

соңынан қателерін тауып көшіріп 

жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс 

белгілерін орынды қойып, жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын 

сөздерді (кісі аттары, жер-су 

атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс 

жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, 

жіктік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

 4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 

4-тоқсан 

Тағам 

және сусын 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

және 

айтылым 

 

1.1 Тындаған 

материалдың 

мазмұнын түсіну 

4.1.1.1 күнделікті іс-әрекетке 

байланысты қарапайым сөздерді 

түсінуі, сурет бойынша жауап беру 

1.2 Қаратпа 

сұрақтарға жауап 

беру 

4.1.2.1 қаратпа, қарапайым 

сөздердің мағынасын түсіну, өз 

бетімен жауап беру 

1.3 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын, іс-

әрекетке байланысты 

сөздер мен нұсқауды 

түсіну 

4.1.3.1 күнделікті өмірде 

қолданылатын таныс сөздер және 

сөз тіркестерінен құралған шағын 

мәтіндерді түсіну 

1.4 Мәтіннің 

тақырыбы мен негізгі 

ойын анықтау 

4.1.4.1 өз бетімен тақырып бойынша 

мәтінді кім (не) туралы айтылуын 

болжау 

1.5 Сөздерді, 

дыбыстарды 

орфоэпиялық нормаға 

сәйкес дұрыс айту 

дыбыстардың мағына 

ажыратушылық қызметін түсіну 

 

1.6 Дыбыстардың 

артикуляциясын 

нақтылау, дұрыс айту 

өткен дыбыстарды және і, һ 

дыбыстарын естіп ажырату, дұрыс 

айту 

 

Оқылым 
 

2.1 Оқу дағдылары 4.2.1.1 оқу дағдыларын (тұтас оқу, 

түсініп оқу) қолдану. Жай, сөйлемді 

(Бала отыр.) оқу, жазу, мәтіннен 

сөзді тауып, оқу 

2.2 Мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап беру 

4.2.2.1 мәтіннің кез-келген жерінен 

мұғалім алып қойған сұрақтарға 

жауап беру 

2.3 Мәтіннің 

құрылымдық 

бөліктерін ажырату  

4.2.3.1 өз бетімен оқыған мәтіннің 

кез келген жерін тауып оқу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дені саудың 

– жаны сау 

 

2.4 Мазмұны 

бойынша 

кейіпкерлердің іс-

әрекеттерін атау 

4.2.4.1 мәтіннен өз бетімен 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін тауып 

оқу, атау 

2.5Сөздердің, 

сөйлемдердің, 

қарапайым 

мәтіндердің мәнін 

түсіну,  мазмұндау 

4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздің 

лексикалық мәнін түсіну, қарама-

қарсы мағыналы, мәндес, көп 

мағыналы сөздердің мағыналарын 

ажырату 
2.6 Жаңа сөздердің 

мағынасы 

4.2.6.1 мәтін бойынша жаңа 

сөздерге сұрақтар қоя білу немесе 

оқығаны бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру 

Жазылым 

 

3.1 Жазу дағдылары 4.3.1.1 үш-төрт сөзден құралған 

сөйлемдерді жазу дағдыларын 

жетілдіру 
3.2 Дыбыстарды 

әріптермен 

сәйкестендіру, 

қарапайым сұрақтарға 

жауап жазу 

4.3.2.1 суреттер, мәтін бойынша 

қазақ тіліне тән әріптерін дұрыс 

қолданып сұрақтарға жауап жазу 

3.3 Көшіріп жазу 

(мұғалімнің көмегімен 

4.3.3.1 мәтіннің басы, ортасы, 

соңынан қателерін тауып көшіріп 

жазу 

3.4 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау 

4.3.4.1 сөйлемдерде тыныс 

белгілерін орынды қойып, жазу 

Тіл 

нормаларын 

қолдану 

 

4.1 Қарапайым 

орфографиялық және 

орфоэпиялық 

нормалар 

4.4.1.1 бас әріппен жазылатын 

сөздерді (кісі аттары, жер-су 

атаулары) анықтау, қатесіз дұрыс 

жазу 

4.2 Сөздің буын және 

дыбыс үндестігі 

4.4.2.1 тәуелдік, көптік, септік, 

жіктік жалғауларының қарапайым 

формаларын қолдану 

4.3 Грамматикалық 

нормалар 

4.4.3.1 заттың сынын, қимылын 

білдіретін сөздерді ажырату және 

орынды қолдану 
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