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Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 20 қыркүйектегі 

№ 469 бұйрығына 27-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сәуірдегі 

№ 115 бұйрығына 467-қосымша 

 

 

Есту қабілеті бұзылған (нашар еститін, кейіннен естімей қалған)  

білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің  

5-7 сыныптары үшін «Түзету ырғағы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Есту қабілеті бұзылған (нашар еститін, кейіннен естімей қалған) білім 

алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің 5-7 сыныптары үшін 

«Түзету ырғағы» 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. Пәнді оқытудың мақсаты нашар еститін білім алушылардың жеке 

тұлғасын үйлесімді дамытуға, эстетикалық, адамгершілік тәрбиелеуге, естіп 

қабылдауын және ауызша сөйлеу тілін дамытуға бағытталған.  

3. Пәнді оқытудың міндеттері: 

1) нашар еститін білім алушыларды әуенді қабылдауға, оның сипаты мен 

негізгі құралдарын, темпін, әуеннің әрленуін, динамикасын, ритмикалық 

ерекшеліктерін түсінуге үйрету; 

2) әуенге билеу және әуенге сәйкес қимылдауға, заттармен жаттығулар 

орындауға, тапсырмаларды орындауға үйрету. Әуеннің алмасуына сәйкес 

қимыл-қозғалыстардың алмасып тұруына үйрету; 

3) сипаты мен мазмұны бойынша әртүрлі өлеңдерді дауыстың күшін, 

биіктігін өзгерте отырып орындауға, дұрыс тыныс алуға, исозып айтуға, хормен 

айтуға үйрету;  

4) музыкалық сауаттылықтың қарапайым теориясының ұғымдарын 

меңгеруді қамтамасыз ету, музыканың жанрын білу және ажырату. Музыкалық 

аспаптарды есту арқылы ажырату; 

5) анық, түсінікті сөйлеу тілін, интонациясын, және сөйлеу кезіндегі 

тынысты қалыптастыру;  

6) еліктеу қабілеттерін дамыту және есту аппараттарының көмегімен 
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қалдық естуін сөйлеу тілін түзету үшін максималды тұрде қолдану;  

7) есту қабілеті зақымдалған білім алушылардың естіп қабылдауын 

дамыту; 

8) бағдарлаудың, тепе-теңдік ұстаудың механизмдерін дамыту, нашар 

еститін білім алушылардың барлық қозғалыс аппаратын түзету және дамыту. 

 

 

2- тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

 

4. Берілген Бағдарламада оқу-нормативті құжаттардың дәстүрлі 

функциясымен қазіргі мектептегі білім беру үрдісін ұйымдастырудың 

инновациялық педагогикалық тәсілімен үйлесімді байланысады. Оқытудың 

тәсілдері пән бойынша Бағдарламаның жаңа құрылымын құрастырудың негізі 

бағыты болып табылады.  

5. Құндылыққа бағытталған, іс-әрекеттік, жеке тұлғалық бағытталған, 

коммуникативті тәсілдер оқытудың мақсаттар жүйесі мен білім беру процесінің 

нәтижесін күшейту мақсатында қолданылады және Бағдарламаның 

құрылымында көрініс табады.  

6. Бағдарламада оқу пәнінің мазмұнын анықтаудың негізі болып 

табылатын оқыту мақсаттарының жүйесі түрінде берілген күтілетін нәтижелері 

қалыптастырылған. Мазмұны тұрғысынан Бағдарлама білім алушыны өзін-өзі 

оқыту субьектісі және тұлғааралық қарым-қатынас субьектісі ретінде 

тәрбиелеуде нақты оқу пәнінің қосатын үлесін айқындайды.  

7. Құндылыққа бағытталған тәсіл: 

1) оқытудағы құндылыққа бағытталған тәсіл – ол оқу әрекетін белгілі бір 

құндылықтар тұрғысынан ұйымдастыру және жүзеге асыру, нәтижелерге қол 

жеткізу және пайдаланудың әдісі. Құндылыққа бағытталған оқу процесі білім 

алушы тұлғасының бойында мақсатты түрде құндылықтар жүйесін 

қалыптастырады. Құндылықтарға бағытталу – ол тұлғаның өз әрекетінде 

жетекшілікке жекелеген құндылықтарды таңдап алу (құндылықтарға 

бағдарлану қабілеттілігі) қабілеттілігі (қасиеті), және оларды өзінің әлеуметтік 

маңызды құндылықтары ретінде сезіну және қабылдау қабілеттілігі. 

Құндылықтарды жүзеге асыру дегеніміз құндылықтардан шығатын талаптарға 

сай болу және күнделікті өмірді сол талаптарға бағындыру. Құндылықтардың 

мәні қоғамда сәтті әрекет ету үшін қажетті ережелерді, дағдыларды, өмір 

салтын, жүріс-тұрысты қалыптастыруда көрініс табады. 

8. Тұлғаға бағытталған тәсіл:  

1) тұлғаға бағытталған тәсілдің мақсаты оқу процесін дараландыру, оқу 

процесінде тұлғаны, оның жеке психикалық және физиологиялық 

ерекшеліктерін, қажеттіліктері мен жүріс-тұрыс уәждерін, әлеуетті 

қабілеттіліктерін ескере отырып, үйлесімді қалыптастыру және жан-жақты 

дамыту, оның шығармашылық қабілеттерін толық ашу. 

9. Іс-әрекеттік тәсіл: 
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1) іс-әрекеттік тәсілдің негізгі мазмұны – білім алушы білімді дайын 

күйінде алмай, оны өзі табады, өзінің оқу әрекетінің мазмұны мен түрлерін 

ұғынады, оның ережелер жүйесін түсінеді және қабылдайды, жетілдіруге 

белсенді қатысады. Ол өз кезегінде білім, оқу біліктері мен дағдыларының және 

кең ауқымды дағдылардың белсенді әрі сәтті қалыптасуын қамтамасыз етеді. 

Білім алушылардың оқу әрекеттері келесі басты санаттар бойынша 

топтастырылған: «біледі», «түсінеді», «талдайды», «жинақтайды», 

«бағалайды».  

10. Сараланған тәсіл:  

1) сараланған тәсіл білім алушылардың ерекшеліктерінің негізінде оқу 

топтарына әр түрлі мүмкіндіктер туғызатын дербес оқу процесі болып 

табылады. Сараланған тәсілге әр түрлі топтағы білім алушылардың оқу іс-

әрекетін арнайы дайындалған құралдар мен қызметті саралау әдістерінің 

көмегімен ұйымдастыру кіреді. Саралап оқыту жұмысын ұйымдастырудың 

шарты күрделілігі, танымдық қызығушылығы, мұғалім тарапынан көмек 

көрсету сипаты жағынан айырмашылығы барсараланған тапсырмаларды 

қолдану болып табылады.  

11. Коммуникативтік тәсіл: 

1) білім берудегі коммуникативтік тәсіл дегеніміз ақпаратты тарату мен 

жариялауда, білім, білік және дағдылармен алмасуда екіден асатын адамдардың 

сөйлеу арқылы атқарылатын әрекеттесу процесі. Коммуникативтік тәсіл 

нәтижесі болып тіл арқылы қатынасу қабілеттілігі, яғни тілдік және сөйлеу 

нормаларын дұрыс пайдалана және қатынас жағдайына сай тиімді қатынас 

жүріс-тұрысын таңдай отырып, түрлі жағдайларда қатынас әрекетінің басқа 

қатысушыларымен ой бөлісу және алмасу қабілеттілігі болып табылады. 

Коммуникативтік тәсілге сәйкес ұйымдастырылған оқу процесі қарым-қатынас 

икемділігін қалыптастыратын тапсырмаларды және шынайы қатынас 

жағдайларына сай жұмыс режимдері (жұптық және топтық жұмыстарды) 

енгізіледі. 

12. Көркем-әуенді тәсіл:  

1) білім алушылардың немесе білім алушылардың тобының жас 

ерекшеліктеріне сәйкес оқу-танымдық іс-әрекеті әртүрлі музыкалық  

іс-әрекеттің (орындаушылық, музыкалды-шығармашылық, коммуникативтік 

және сөйлеу іс-әрекеттік) үрдісіндегі музыкалық сауаттылықтың негіздері 

туралы білімдерін қолдану бойынша нәтижеге қол жеткізуге бағытталған. Білім 

алушылардың музыкалық іс-әрекет тек сабақ сағаттарымен шектелмейді, 

сыныптан тыс уақыттағы іс-әрекеттермен де кірігеді, соның ішінде, білім 

алушылардың түрлі көркем-шығармашылық, драматикалық үйірмелерге 

қатысуы. 

13. Берілген тәсілдер: 

1) әрбір білім алушының музыкалық білімін одан әрі дамыту мақсатында 

әрбірінің жеке пікірін құрметтеу және қолданыстағы білімдер мен дағдыларды 

қолдану маңыздылығын түсіну; 
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2) арнайы тапсырмалар мен педагогикалық қызмет түрлері арқылы білім 

алушыларды ынталандыра және дамыта оқыту; 

3) білім алушыларға өмірден алынған мысалдар арқылы мәселелерді 

шешудің стратегияларын моделдеу;  

4) білім алушылардың зерттеу әрекеттері мен белсенді оқуын  

ынталандыру; 

5) білім алушылардың сын тұрғысынан ойлау және шығармашылық 

дағдыларын түрлі музыкалық іс-әрекеттерге қатысу арқылы дамыту; 

6) білім алушылардың жеке, топтық және ұжымдық жұмыс түрлерін 

ұйымдастыру; 

7) әртүрлі музыкалық іс-әрекет түрлеріне білім алушылардың белсенді 

қатысуы; 

8) білімді өз бетімен іздену уәжін қалыптастыру; 

9) «оқыту үшін бағалау» арқылы білім алушылардың білім алуын қолдау; 

10) бағалаудың әртүрлі тәсілдерін одан әрі дамыту үшін қолдану; 

11) әрбір білім алушының шығармашылық дағдыларын ашу үшін 

қолайлы орта құру; 

12) білім алушыларды белсендіру және ынталандыру мақсатында 

оқытудың дифференциациясы; 

13) пәнаралық кіріктірілуі арқылы жүзеге асырылады. 

 

 

3 - тарау. «Түзету ырғағы» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

14. «Түзету ырғағы» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 

1) 5-сыныпта– аптасына 1 сағат, оқу жылында - 34 сағатты; 

2) 6-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында - 34 сағатты; 

3) 7-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында - 34 сағатты құрайды. 

15. «Түзету ырғағы» пәнінің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: 

1) 1-бөлім «Қимылдарды дамыту»;  

2) 2-бөлім «Музыканы тыңдау»;  

3) 3-бөлім «Фонетикалық және сөйлеу тілдік ырғақ»;  

4) 4-бөлім «Өлеңді қабылдау және орындау».  

16. «Қимылдарды дамыту» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды: 

1) музыка ырғағымен гимнастикалық жаттығулар жасату; 

2) қарапайым би қимылдарын үйрену. 

17. «Музыканы тыңдау» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды: 

1) есту арқылы музыканы тыңдап, ажырату (музыка темпі, регистрі); 

2) музыкалық шығармаларды тыңдап, анықтау; 

3) қарапайым музыкалық аспаптарда ойнату арқылы ырғақты тыңдап, 

қабылдап, қайталау. 

18. «Фонетикалық және сөйлеу тілдік ырғақ»бөлімі келесі бөлімшелерді 

қамтиды: 
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1) сөздік тынысты дұрыс қолдану; 

2) сөздік материалды түсініп, қабылдау; 

3) ырғақты-интонациялық сөйлеу қалпын қабылдап, қайталап айту; 

4) сөз тіркестерін синтагмге бөліп, айту. 

19. «Өлеңді қабылдау және орындау» бөлімі келесі бөлімшелерді 

қамтиды: 

1) музыка сүйемелдеуімен ұжымдық мәнерлеп оқу; 

2) ән айту; 

3) өз бетімен музыкалық шығармашылық іс-әрекет жасау. 

 

 

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

20. Бағдарламада оқу мақсаттарын тиімді қолдану және мониторинг 

жасау үшін кодтық белгілеу енгізілді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, 

екінші сан бөлімді, үшінші сан бөлімшені, төртінші сан оқу мақсаттарының 

реттік санын білдіреді. Мысалы, 5.2.1.1 кодындағы: «5» - сынып,  

«2.1» - бөлімше, «1» - оқу мақсатының реттік саны. 

21. Оқыту мақсаттары бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) 1-бөлім «Қимылдарды дамыту»: 

1-кесте  

 

  Оқыту мақсаттары 

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 

1.1 Музыка 

ырғағымен 

гимнастикал

ық 

жаттығулар 

жасату 

5.1.1.1 музыка 

ырғағымен 

дененің бұлшық 

еттерін босаңдату 

мен қайта 

қалпына 

келтіруге 

арналған 

жаттығулар 

6.1.1.1 музыка 

ырғағымен барлық 

буындардың 

иілгіштігі мен 

қозғалмалығын 

дамытатын 

жаттығуларды 

орындау 

7.1.1.1 музыка 

ырғағыменбарлық 

буындар мен 

бұлшық еттердің 

иілгіштігін 

дамытатын 

жаттығуларды 

орындау 

5.1.1.2 іштің 

прессін 

жақсартуға 

арналған 

жаттығуларды 

орындау 

 

6.1.1.2 дененің тепе-

теңдігі мен 

координациясын 

дамытатын 

жаттығуларды 

орындау 

7.1.1.2 дене келбетін 

түзетіп, дамытуға 

арналған 

жаттығуларды 

орындау 

5.1.1.3 ырғақты-

гимнастикалық 

6.1.1.3 ырғақты-

гимнастикалық 

7.1.1.3 ырғақты-

гимнастикалық 
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2) 2-бөлім «Музыканы тыңдау»: 

2-кесте  

жаттығуларды 

заманауи музыка 

ырғағымен 

байланыстырып, 

орындау 

жаттығуларды 

заманауи музыка 

ырғағымен 

байланыстырып, 

орындау 

жаттығуларды 

заманауи музыка 

ырғағымен 

байланыстырып, 

орындау 

1.2 

Қарапайым 

би 

қимылдарын 

үйрену 

5.1.2.1 қол мен 

аяқ икемділігін 

арттыратын 

жаттығуларын 

орындау 

6.1.2.1 ұлттық 

билердің әртүрлі 

(қарапайым, 

күрделі) 

элементтерін 

орындау (қара 

жорға, азербайжан, 

ұйғыр) 

7.1.2.1 латино-

америкалық 

билердің 

қисылдарын 

орындау 

5.1.2.2 қарапайым 

күрделі емес 

халық билерін 

орындау (қазақ, 

орыс, украина, 

грузин 

халықтарының 

билері) 

6.1.2.2 «вальс» 

биінің қимылдарын 

және  күрделі емес 

әлем халықтарының 

билерін дұрыс 

орындау 

(«Сиртаки»)  

7.1.2.2 күрделі емес 

композицияларды 

орындай алу 

(қалыпты және тез 

ырғақта):«Ламбада», 

«Рок-н-ролл», 

«Макарена» 

5.1.2.3 музыкалық 

шығарманың 

бөлімдеріне 

байланысты 

қимылдарды 

өзгерте алып, 

орындау (өлең 

шумағы, 

қайырмасы) 

6.1.2.3 музыкалық 

шығарманың 

бөлімдеріне 

байланысты 

қимылдарды өзгерте 

алып, орындау 

(өлең шумағы,екі 

бөлімді форма, 

қайырмасы) 

7.1.2.3 музыкалық 

шығарманың 

бөлімдеріне 

байланысты 

қимылдарды өзгерте 

алып, орындау (өлең 

шумағы,екі-үш 

бөлімді форма, 

қайырмасы) 

Оқыту мақсаттары 

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 

2.1 Есту 

арқылы 

музыканы 

тыңдап, 

ажырату 

(музыка 

темпі, 

регистрі) 

5.2.1.1 есту 

арқылы 

музыкалық 

шығармалардың 

мәнерлігін 

анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, 

темтілігін) 

6.2.1.1 есту арқылы 

музыкалық 

щығармалардың 

мәнерлігін анықтау: 

(жоғары 

дыбыстарды, 

темптілігін, 

динамикалық 

7.2.1.1 есту арқылы 

музыкалық 

щығармалардың 

мәнерлігін анықтау: 

(жоғары 

дыбыстарды, 

темптілігін, 

динамикалық, 
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3) 3-бөлім «Фонетикалық және сөйлеу тілдік ырғақ»: 

3-кесте  

 

 қатынастарды)  тембірлік 

қатынастарды) 

2.2 

Музыкалық 

шығармалар

ды тыңдап, 

анықтау 

5.2.2.1 музыкалық 

шығармалардың 

үзінділерін 

тыңдап, өз 

бетімен 

музыканың көңіл-

күйін анықтау 

 

6.2.2.1 «Ертегілер 

әлемінің музыкасы» 

тақырыптық цикл 

бойынша 

музыкалық 

шығармаларды 

тыңдап, көңіл-күйін 

анықтау 

7.2.2.1 «Театр мен 

киноның музыкасы» 

тақырыптық цикл 

бойынша 

музыкалық 

шығармаларды 

тыңдап, көңіл-күйін 

анықтау 

5.2.2.2 тыңдаған 

музыканың көңіл-

күйіне ұқсас 

бейнелеу өнерінің 

шығармасын 

таңдай алу 

6.2.2.2 музыкалық 

шығарманың 

авторлары мен 

орындаушылардың 

өмірбаянын білу 

 

 

7.2.2.2 оқыған 

кітаптар мен 

журналдар 

желісімен музыка 

мен орындаушы 

музыканттар туралы 

қысқаша мәлімет 

дайындау 

2.3 

Қарапайым 

музыкалық 

аспаптарда 

ойнату 

арқылы 

ырғақты 

тыңдап, 

қабылдап, 

қайталау 

5.2.3.1 күрделі 

емес музыкалық 

халық 

шығармаларын 

(әндерін) айту 

(ұжыммен, жеке) 

6.2.3.1 қарапайым 

музыкалық 

шығармаларды 

аспаптармен 

(инструменталды 

түрде) орындау 

7.2.3.1 қарапайым 

музыкалық 

шығармаларды 

вокалды-

инструменталды 

түрде орындау 

Оқыту мақсаттары 

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 

3.1 Сөздік 

тынысты 

дұрыс 

қолдану 

5.3.1.1 

буындарда, 

сөздерде, 

сөйлемдерде 

артикуляциялары 

жақын 

дыбыстарды 

дұрыс айту 

6.3.1.1 сөздік 

материалды анық, 

қалыпты дауысты, 

қалыпты күш пен 

тембірін сақтай 

отырып, айту 

7.3.1.1 сөздік 

материалды 

мәнерлеп, қалыпты 

дауысты, қалыпты 

күш пен тембірін 

сақтай отырып, айту 
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4) 4-бөлім «Өлеңді қабылдау және орындау»: 

4-кесте  

 

3.2 Сөздік 

материалды 

түсініп, 

қабылдау 

5.3.2.1 берілген 

сөздік 

материалды 

дұрыс түсініп, 

айта алу 

 

6.3.2.1 берілген 

сөздік материалды 

қабылдап, 

эмоциялық 

ерекшеліктерін 

сақтай отырып, айта 

алу 

7.3.2.1 адамдардың 

сөйлеу тілін 

қабылдап, сөйлеу 

этикетті сақтай 

отырып, сөздік 

қарым-қатынасқа 

түсе білу 

3.3 Ырғақты-

интонациялы

қ сөйлеу 

қалпын 

қабылдап, 

қайталап 

айту 

 

5.3.3.1 дыбыстық 

және ырғақты-

интонациялық 

құрылымды 

сақтай отырып, 

сөйлеудің темпін 

өзгерте алу 

6.3.3.1 дыбыстық 

және орфоэпиялық 

құрылымды сақтай 

отырып, сөздік 

материалды 

қабылдап, айта алу 

7.3.3.1 тыңдаған 

музыкадан алған 

әсерге байланысты 

мәнерлеп, белгілі 

көңіл-күймен өлең 

жолдарын оқи 

алу(жатқа немесе 

кітаптан оқу) 

3.4 Сөз 

тіркестерін 

синтагмге 

бөліп, айту 

 

5.3.4.1 логикалық 

екпінді сөз 

тіркестерде анық 

айтып, дұрыс 

сақтай алу 

6.3.4.1 логикалық 

және синтагмалық 

екпінді сөз 

тіркестерінде анық 

айтып, дұрыс сақтай 

алу 

7.3.4.1 сөз 

тіркестердің 

мелодикалық 

құрылымын сақтай 

алу 

Оқыту мақсаттары 

Бөлімше 5-сынып 6-сынып 7-сынып 

4.1 Музыка 

сүйемлдеуім

ен ұжымдық 

мәнерлеп 

оқу 

5.4.1.1 музыка 

сүйемелдеуімен 

қысқа әндерді 

мәнерлеп, көңіл-

күймен айту 

6.4.1.1 ырғақты 

құрылымын сақтай 

отырып, музыка 

сүйемелдеуімен 

халық әндерін айту 

7.4.1.1 динамикалық 

және темптік 

өзгерістерді сақтай 

отырып, музыка 

сүйемелдеуімен 

заманауи әндерді 

айту 

4.2 Ән айту 5.4.2.1 бірінші 

октава жиілігінде 

қысқа әндерді 

орындау (Ля – 

кіші октава – До 

екінші октава) 

6.4.2.1 халық 

әндерін орындау, 

бір тыныста 20 

дыбыстарға дейін 

айта алу (екі 

дауыспен айту) 

7.4.2.1 интервалдар 

арпеджиосын 

сақтап, дауыс 

ырғағын келтіре 

отырып, заманауи 

өлеңдерді айта алу 

4.3 Өз 

бетімен 

5.4.3.1 тыңдаған 

музыкаға сәйкес, 

6.4.3.1 тыңдаған 

музыкалық 

7.4.3.1 тыңдаған 

музыкалық 
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22. Осы Бағдарлама есту қабілеті бұзылған (нашар еститін, кейіннен 

естімей қалған) білім алушыларға арналған негізгі орта білім беру деңгейінің  

5-7 сыныптары үшін «Түзету ырғағы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 

оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның 

қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық 

сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі 

белгіленген. 

23. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің 

еркіне қалдырылады. 

 

  

музыкалық 

шығармашы

лық іс-

әрекет жасау 

көңіл-күйімен 

жақын келетін 

өлең жолдарын 

таңдай алу 

шығарманың көңіл-

күйіне байланысты 

прозадан үзінділер 

таңдай алу 

шығарманы талдап, 

мінездеме беру 
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Негізгі орта білім беру деңгейінің  

5-7 сыныптары үшін 

«Түзету ырғағы» пәнінен  

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 

 

 

Есту қабілеті бұзылған (нашар еститін, кейіннен естімей қалған) білім алушыларға арналған 

негізгі орта білім беру деңгейінің 5-7 сыныптары үшін «Түзету ырғағы» пәнінен үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар 

 

 

1) 5-сынып 

1-кесте 

 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны 

Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

5.1.1.1 музыка ырғағымен дененің бұлшық 

еттерін босаңдату мен қайта қалпына келтіруге 

арналған жаттығулар 

5.1.1.2 іштің прессін жақсартуға арналған 

жаттығуларды орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

5.1.2.1 қол мен аяқ икемділігін арттыратын 

жаттығуларын орындау  

5.1.2.2 қарапайым күрделі емес халық билерін 

орындау (қазақ, орыс, украина, грузин 

халықтарының билері) 

Музыканы 

тыңдау  

 

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

5.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

шығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темтілігін) 

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

5.2.2.1 музыкалық шығармалардың үзінділерін 

тыңдап, өз бетімен музыканың көңіл-күйін 

анықтау 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

5.2.3.1 күрделі емес музыкалық халық 

шығармаларын (әндерін) айту (ұжыммен, 

жеке) 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

5.3.1.1 буындарда, сөздерде, сөйлемдерде 

артикуляциялары жақын дыбыстарды дұрыс 

айту 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

5.3.2.1 берілген сөздік материалды дұрыс 

түсініп, айта алу 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау 

Музыка сүйемлдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

5.4.1.1 музыка сүйемелдеуімен қысқа әндерді 

мәнерлеп, көңіл-күймен айту 

Ән айту 5.4.2.1 бірінші октава жиілігінде қысқа әндерді 

орындау (Ля – кіші октава – До екінші октава) 
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2-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

 

5.1.1.1 музыка ырғағымен дененің бұлшық 

еттерін босаңдату мен қайта қалпына келтіруге 

арналған жаттығулар 

5.1.1.2 іштің прессін жақсартуға арналған 

жаттығуларды орындау 

5.1.1.3 ырғақты-гимнастикалық жаттығуларды 

заманауи музыка ырғағымен байланыстырып, 

орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

5.1.2.1 қол мен аяқ икемділігін арттыратын 

жаттығуларын орындау 

5.1.2.2 қарапайым күрделі емес халық билерін 

орындау (қазақ, орыс, украина, грузин 

халықтарының билері) 

5.1.2.3 музыкалық шығарманың бөлімдеріне 

байланысты қимылдарды өзгерте алып, 

орындау (өлең шумағы, қайырмасы) 

Музыканы 

тыңдау  

 

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

5.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

шығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темтілігін) 

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

5.2.2.1 музыкалық шығармалардың үзінділерін 

тыңдап, өз бетімен музыканың көңіл-күйін 

анықтау 

5.2.2.2 тыңдаған музыканың көңіл-күйіне ұқсас 

бейнелеу өнерінің шығармасын таңдай алу 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

5.2.3.1 күрделі емес музыкалық халық 

шығармаларын (әндерін) айту (ұжыммен, 

жеке) 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ  

 

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

5.3.1.1 буындарда, сөздерде, сөйлемдерде 

артикуляциялары жақын дыбыстарды дұрыс 

айту 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

5.3.2.1 берілген сөздік материалды дұрыс 

түсініп, айта алу 

Ырғақты-

интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

5.3.3.1 дыбыстық және ырғақты-интонациялық 

құрылымды сақтай отырып, сөйлеудің темпін 

өзгерте алу 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау 

Музыка сүйемлдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

5.4.1.1 музыка сүйемелдеуімен қысқа әндерді 

мәнерлеп, көңіл-күймен айту 

Ән айту 5.4.2.1 бірінші октава жиілігінде қысқа әндерді 

орындау (Ля – кіші октава – До екінші октава) 

Өз бетімен музыкалық 

шығармашылық іс-

әрекет жасау 

5.4.3.1 тыңдаған музыкаға сәйкес, көңіл-

күйімен жақын келетін өлең жолдарын таңдай 

алу 

3-тоқсан 

Қимылдарды Музыка ырғағымен 5.1.1.2 іштің прессін жақсартуға арналған 
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дамыту гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

жаттығуларды орындау 

5.1.1.3 ырғақты-гимнастикалық жаттығуларды 

заманауи музыка ырғағымен байланыстырып, 

орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

5.1.2.2 қарапайым күрделі емес халық билерін 

орындау (қазақ, орыс, украина, грузин 

халықтарының билері) 

5.1.2.3 музыкалық шығарманың бөлімдеріне 

байланысты қимылдарды өзгерте алып, 

орындау (өлең шумағы, қайырмасы) 

Музыканы 

тыңдау  

  

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

5.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

шығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темтілігін) 

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

5.2.2.1 музыкалық шығармалардың үзінділерін 

тыңдап, өз бетімен музыканың көңіл-күйін 

анықтау 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

5.2.3.1 күрделі емес музыкалық халық 

шығармаларын (әндерін) айту (ұжыммен, 

жеке) 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

5.3.1.1 буындарда, сөздерде, сөйлемдерде 

артикуляциялары жақын дыбыстарды дұрыс 

айту 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

5.3.2.1 берілген сөздік материалды дұрыс 

түсініп, айта алу 

Ырғақты-

интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

5.3.3.1 дыбыстық және ырғақты-интонациялық 

құрылымды сақтай отырып, сөйлеудің темпін 

өзгерте алу 

Сөз тіркестерін 

синтагмге бөліп, айту 

5.3.4.1 логикалық екпінді сөз тіркестерде анық 

айтып, дұрыс сақтай алу 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау  

Музыка 

сүйемелдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

5.4.1.1 музыка сүйемелдеуімен қысқа әндерді 

мәнерлеп, көңіл-күймен айту 

Ән айту 5.4.2.1 бірінші октава жиілігінде қысқа әндерді 

орындау (Ля – кіші октава – До екінші октава) 

Өз бетімен музыкалық 

шығармашылық іс-

әрекет жасау 

5.4.3.1 тыңдаған музыкаға сәйкес, көңіл-

күйімен жақын келетін өлең жолдарын таңдай 

алу 

4-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

5.1.1.1 музыка ырғағымен дененің бұлшық 

еттерін босаңдату мен қайта қалпына келтіруге 

арналған жаттығулар 

5.1.1.2 іштің прессін жақсартуға арналған 

жаттығуларды орындау 

5.1.1.3 ырғақты-гимнастикалық жаттығуларды 

заманауи музыка ырғағымен байланыстырып, 
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орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

5.1.2.1 қол мен аяқ икемділігін арттыратын 

жаттығуларын орындау 

5.1.2.2 қарапайым күрделі емес халық билерін 

орындау (қазақ, орыс, украина, грузин 

халықтарының билері) 

Музыканы 

тыңдау  

  

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

5.2.2.1 музыкалық шығармалардың үзінділерін 

тыңдап, өз бетімен музыканың көңіл-күйін 

анықтау 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

5.2.2.2 тыңдаған музыканың көңіл-күйіне ұқсас 

бейнелеу өнерінің шығармасын таңдай алу 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

5.3.2.1 берілген сөздік материалды дұрыс 

түсініп, айта алу 

Ырғақты-

интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

5.3.3.1 дыбыстық және ырғақты-интонациялық 

құрылымды сақтай отырып, сөйлеудің темпін 

өзгерте алу 

Сөз тіркестерін 

синтагмге бөліп, айту 

5.3.4.1 логикалық екпінді сөз тіркестерде анық 

айтып, дұрыс сақтай алу 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау 

Ән айту 5.4.2.1 бірінші октава жиілігінде қысқа әндерді 

орындау (Ля – кіші октава – До екінші октава) 

Өз бетімен музыкалық 

шығармашылық іс-

әрекет жасау 

5.4.3.1 тыңдаған музыкаға сәйкес, көңіл-

күйімен жақын келетін өлең жолдарын таңдай 

алу 

 

2) 6-сынып: 

2-кесте 

 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны 

Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

6.1.1.1 музыка ырғағымен барлық буындардың 

иілгіштігі мен қозғалмалығын дамытатын 

жаттығуларды орындау 

6.1.1.2 дененің тепе-теңдігі мен 

координациясын дамытатын жаттығуларды 

орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

6.1.2.1 ұлттық билердің әртүрлі (қарапайым, 

күрделі) элементтерін орындау (қара жорға, 

азербайжан, ұйғыр) 

6.1.2.2 «вальс» биінің қимылдарын және  

күрделі емес әлем халықтарының билерін 

дұрыс орындау («Сиртаки») 

Музыканы 

тыңдау  

  

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

6.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

щығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темптілігін, динамикалық 

қатынастарды) 
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Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

6.2.2.1 «Ертегілер әлемінің музыкасы» 

тақырыптық цикл бойынша музыкалық 

шығармаларды тыңдап, көңіл-күйін анықтау 

6.2.2.2 музыкалық шығарманың авторлары мен 

орындаушылардың өмірбаянын білу 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

6.2.3.1 қарапайым музыкалық шығармаларды 

аспаптармен (инструменталды түрде) орындау 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

6.3.1.1 сөздік материалды анық, қалыпты 

дауысты, қалыпты күш пен тембірін сақтай 

отырып, айту 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

6.3.2.1 берілген сөздік материалды қабылдап, 

эмоциялық ерекшеліктерін сақтай отырып, 

айта алу 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау 

Музыка 

сүйемелдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

6.4.1.1 ырғақты құрылымын сақтай отырып, 

музыка сүйемелдеуімен халық әндерін айту 

Ән айту 6.4.2.1 халық әндерін орындау, бір тыныста 20 

дыбыстарға дейін айта алу (екі дауыспен айту) 

2-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

 

6.1.1.1 музыка ырғағымен барлық буындардың 

иілгіштігі мен қозғалмалығын дамытатын 

жаттығуларды орындау  

6.1.1.2 дененің тепе-теңдігі мен 

координациясын дамытатын жаттығуларды 

орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

6.1.2.1 ұлттық билердің әртүрлі (қарапайым, 

күрделі) элементтерін орындау (қара жорға, 

азербайжан, ұйғыр) 

6.1.2.2 «вальс» биінің қимылдарын және  

күрделі емес әлем халықтарының билерін 

дұрыс орындау («Сиртаки») 

Музыканы 

тыңдау  

  

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

6.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

щығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темптілігін, динамикалық 

қатынастарды) 

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

6.2.2.1 «Ертегілер әлемінің музыкасы» 

тақырыптық цикл бойынша музыкалық 

шығармаларды тыңдап, көңіл-күйін анықтау  

6.2.2.2 музыкалық шығарманың авторлары мен 

орындаушылардың өмірбаянын білу 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

6.2.3.1 қарапайым музыкалық шығармаларды 

аспаптармен (инструменталды түрде) орындау 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

6.3.1.1 сөздік материалды анық, қалыпты 

дауысты, қалыпты күш пен тембірін сақтай 
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тілдік ырғақ отырып, айту 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

6.3.2.1 берілген сөздік материалды қабылдап, 

эмоциялық ерекшеліктерін сақтай отырып, 

айта алу 

Ырғақты-

интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

6.3.3.1 дыбыстық және орфоэпиялық 

құрылымды сақтай отырып, сөздік материалды 

қабылдап, айта алу 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау  

Музыка сүйемлдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

6.4.1.1 ырғақты құрылымын сақтай отырып, 

музыка сүйемелдеуімен халық әндерін айту 

Ән айту 6.4.2.1 халық әндерін орындау, бір тыныста 20 

дыбыстарға дейін айта алу (екі дауыспен айту) 

Өз бетімен музыкалық 

шығармашы-лық іс-

әрекет жасау 

6.4.3.1 тыңдаған музыкалық шығарманың 

көңіл-күйіне байланысты прозадан үзінділер 

таңдай алу 

3-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

6.1.1.2 дененің тепе-теңдігі мен 

координациясын дамытатын жаттығуларды 

орындау  

6.1.1.3 ырғақты-гимнастикалық жаттығуларды 

заманауи музыка ырғағымен байланыстырып, 

орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

6.1.2.2 «вальс» биінің қимылдарын және  

күрделі емес әлем халықтарының билерін 

дұрыс орындау («Сиртаки»)  

6.1.2.3 музыкалық шығарманың бөлімдеріне 

байланысты қимылдарды өзгерте алып, 

орындау (өлең шумағы,екі бөлімді форма, 

қайырмасы) 

Музыканы 

тыңдау  

  

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

6.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

щығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темптілігін, динамикалық 

қатынастарды) 

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

 

6.2.2.1 «Ертегілер әлемінің музыкасы» 

тақырыптық цикл бойынша музыкалық 

шығармаларды тыңдап, көңіл-күйін анықтау  

6.2.2.2 музыкалық шығарманың авторлары мен 

орындаушылардың өмірбаянын білу 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

6.2.3.1 қарапайым музыкалық шығармаларды 

аспаптармен (инструменталды түрде) орындау 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

6.3.1.1 сөздік материалды анық, қалыпты 

дауысты, қалыпты күш пен тембірін сақтай 

отырып, айту 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

6.3.2.1 берілген сөздік материалды қабылдап, 

эмоциялық ерекшеліктерін сақтай отырып, 

айта алу 

Ырғақты- 6.3.3.1 дыбыстық және орфоэпиялық 
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интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

құрылымды сақтай отырып, сөздік материалды 

қабылдап, айта алу 

Сөз тіркестерін 

синтагмге бөліп, айту 

6.3.4.1 логикалық және синтагмалық екпінді 

сөз тіркестерде анық айтып, дұрыс сақтай алу 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау  

Музыка сүйемлдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

6.4.1.1 ырғақты құрылымын сақтай отырып, 

музыка сүйемелдеуімен халық әндерін айту 

Ән айту 6.4.2.1 халық әндерін орындау, бір тыныста 20 

дыбыстарға дейін айта алу (екі дауыспен айту) 

Өз бетімен музыкалық 

шығармашы-лық іс-

әрекет жасау 

6.4.3.1 тыңдаған музыкалық шығарманың 

көңіл-күйіне байланысты прозадан үзінділер 

таңдай алу 

4-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

 

6.1.1.2 дененің тепе-теңдігі мен 

координациясын дамытатын жаттығуларды 

орындау  

6.1.1.3 ырғақты-гимнастикалық жаттығуларды 

заманауи музыка ырғағымен байланыстырып, 

орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

6.1.2.2 «вальс» биінің қимылдарын және  

күрделі емес әлем халықтарының билерін 

дұрыс орындау («Сиртаки»)  

6.1.2.3 музыкалық шығарманың бөлімдеріне 

байланысты қимылдарды өзгерте алып, 

орындау (өлең шумағы,екі бөлімді форма, 

қайырмасы) 

Музыканы 

тыңдау  

  

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

6.2.2.1 «Ертегілер әлемінің музыкасы» 

тақырыптық цикл бойынша музыкалық 

шығармаларды тыңдап, көңіл-күйін анықтау 

6.2.2.2 музыкалық шығарманың авторлары мен 

орындаушылардың өмірбаянын білу 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

6.2.3.1 қарапайым музыкалық шығармаларды 

аспаптармен (инструменталды түрде) орындау 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

6.3.2.1 берілген сөздік материалды қабылдап, 

эмоциялық ерекшеліктерін сақтай отырып, 

айта алу 

Ырғақты-

интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

6.3.3.1 дыбыстық және орфоэпиялық 

құрылымды сақтай отырып, сөздік материалды 

қабылдап, айта алу 

Сөз тіркестерін 

синтагмге бөліп, айту 

6.3.4.1 логикалық және синтагмалық екпінді 

сөз тіркестерде анық айтып, дұрыс сақтай алу; 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау  

Ән айту 6.4.2.1 халық әндерін орындау, бір тыныста 20 

дыбыстарға дейін айта алу (екі дауыспен айту) 

Өз бетімен музыкалық 

шығармашылық іс-

әрекет жасау 

6.4.3.1 тыңдаған музыкалық шығарманың 

көңіл-күйіне байланысты прозадан үзінділер 

таңдай алу 
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3) 7-сынып:  

3-кесте 

 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны 

Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

7.1.1.1 музыка ырғағымен барлық буындар мен 

бұлшық еттердің иілгіштігін дамытатын 

жаттығуларды орындау  

7.1.1.2 дене келбетін түзетіп, дамытуға 

арналған жаттығуларды орындау 

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

 

7.1.2.1 латино-америкалық билердің 

қисылдарын орындау 

7.1.2.2 күрделі емес композицияларды орындай 

алу (қалыпты және тез ырғақта): «Ламбада», 

«Рок-н-ролл», «Макарена»  

Музыканы 

тыңдау  

  

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

7.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

щығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темптілігін, динамикалық, 

тембірлік қатынастарды) 

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 
 

7.2.2.1 «Театр мен киноның музыкасы» 

тақырыптық цикл бойынша музыкалық 

шығармаларды тыңдап, көңіл-күйін анықтау  

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

7.2.3.1 қарапайым музыкалық шығармаларды 

вокалды-инструменталды түрде орындау 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

7.3.1.1 сөздік материалды мәнерлеп, қалыпты 

дауысты, қалыпты күш пен тембірін сақтай 

отырып, айту 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

7.3.2.1 адамдардың сөйлеу тілін қабылдап, 

сөйлеу этикетті сақтай отырып, сөздік қарым-

қатынасқа түсе білу  

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау  

Музыка сүйемлдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

7.4.1.1 динамикалық және темптік өзгерістерді 

сақтай отырып, музыка сүйемелдеуімен 

заманауи әндерді айту 

Ән айту 7.4.2.1 интервалдар арпеджиосын сақтап, 

дауыс ырғағын келтіре отырып, заманауи 

өлеңдерді айта алу  

 2-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

 

7.1.1.1 музыка ырғағымен барлық буындар мен 

бұлшық еттердің иілгіштігін дамытатын 

жаттығуларды орындау   

7.1.1.2 дене келбетін түзетіп, дамытуға 

арналған жаттығуларды орындау 

7.1.1.3 ырғақты-гимнастикалық жаттығуларды 

заманауи музыка ырғағымен байланыстырып, 
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орындау  

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

7.1.2.1 латино-америкалық билердің 

қисылдарын орындау 

7.1.2.2 күрделі емес композицияларды орындай 

алу (қалыпты және тез ырғақта): «Ламбада», 

«Рок-н-ролл», «Макарена»  

Музыканы 

тыңдау  

  

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

7.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

щығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темптілігін, динамикалық, 

тембірлік қатынастарды)  

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 
 

7.2.2.1 «Театр мен киноның музыкасы» 

тақырыптық цикл бойынша музыкалық 

шығармаларды тыңдап, көңіл-күйін анықтау  

7.2.2.2 оқыған кітаптар мен журналдар 

желісімен музыка мен орындаушы 

музыканттар туралы қысқаша мәлімет 

дайындау  

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

7.2.3.1 қарапайым музыкалық шығармаларды 

вокалды-инструменталды түрде орындау 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

7.3.1.1 сөздік материалды мәнерлеп, қалыпты 

дауысты, қалыпты күш пен тембірін сақтай 

отырып, айту  

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

7.3.2.1 адамдардың сөйлеу тілін қабылдап, 

сөйлеу этикетті сақтай отырып, сөздік қарым-

қатынасқа түсе білу 

Ырғақты-

интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

7.3.3.1 тыңдаған музыкадан алған әсерге 

байланысты мәнерлеп, белгілі көңіл-күймен 

өлең жолдарын оқи алу (жатқа немесе кітаптан 

оқу); 

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау  

Музыка сүйемлдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

7.4.1.1 динамикалық және темптік өзгерістерді 

сақтай отырып, музыка сүйемелдеуімен 

заманауи әндерді айту  

Ән айту 7.4.2.1 интервалдар арпеджиосын сақтап, 

дауыс ырғағын келтіре отырып, заманауи 

өлеңдерді айта алу  

Өз бетімен музыкалық 

шығармашы-лық іс-

әрекет жасау 

7.4.3.1 тыңдаған музыкалық шығарманы 

талдап, мінездеме беру  

3-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

7.1.1.2 дене келбетін түзетіп, дамытуға 

арналған жаттығуларды орындау  

7.1.1.3 ырғақты-гимнастикалық жаттығуларды 

заманауи музыка ырғағымен байланыстырып, 

орындау 

Қарапайым би 7.1.2.2 күрделі емес композицияларды орындай 

алу (қалыпты және тез ырғақта): «Ламбада», 
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қимылдарын үйрену «Рок-н-ролл», «Макарена»  

7.1.2.3 музыкалық шығарманың бөлімдеріне 

байланысты қимылдарды өзгерте алып, 

орындау (өлең шумағы, екі-үш бөлімді форма, 

қайырмасы)  

Музыканы 

тыңдау  

  

Есту арқылы музыканы 

тыңдап, ажырату 

(музыка темпі, 

регистрі) 

7.2.1.1 есту арқылы музыкалық 

щығармалардың мәнерлігін анықтау: (жоғары 

дыбыстарды, темптілігін, динамикалық, 

тембірлік қатынастарды)  

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

7.2.2.2 оқыған кітаптар мен журналдар 

желісімен музыка мен орындаушы 

музыканттар туралы қысқаша мәлімет 

дайындау 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

7.2.3.1 қарапайым музыкалық шығармаларды 

вокалды-инструменталды түрде орындау  

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ  

Сөздік тынысты дұрыс 

қолдану 

7.3.1.1 сөздік материалды мәнерлеп, қалыпты 

дауысты, қалыпты күш пен тембірін сақтай 

отырып, айту  

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

7.3.2.1 адамдардың сөйлеу тілін қабылдап, 

сөйлеу этикетті сақтай отырып, сөздік қарым-

қатынасқа түсе білу  

Ырғақты-

интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

7.3.3.1 тыңдаған музыкадан алған әсерге 

байланысты мәнерлеп, белгілі көңіл-күймен 

өлең жолдарын оқи алу (жатқа немесе кітаптан 

оқу);  

Сөз тіркестерін 

синтагмге бөліп, айту 

7.3.4.1 сөз тіркестердің мелодикалық 

құрылымын сақтай алу;  

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау  

Музыка сүйемлдеуімен 

ұжымдық мәнерлеп оқу 

7.4.1.1 динамикалық және темптік өзгерістерді 

сақтай отырып, музыка сүйемелдеуімен 

заманауи әндерді айту  

Ән айту 7.4.2.1 интервалдар арпеджиосын сақтап, 

дауыс ырғағын келтіре отырып, заманауи 

өлеңдерді айта алу  

Өз бетімен музыкалық 

шығармашылық іс-

әрекет жасау 

7.4.3.1 тыңдаған музыкалық шығарманы 

талдап, мінездеме беру  

4-тоқсан 

Қимылдарды 

дамыту 

Музыка ырғағымен 

гимнастикалық 

жаттығулар жасату 

 

7.1.1.2 дене келбетін түзетіп, дамытуға 

арналған жаттығуларды орындау  

7.1.1.3 ырғақты-гимнастикалық жаттығуларды 

заманауи музыка ырғағымен байланыстырып, 

орындау   

Қарапайым би 

қимылдарын үйрену 

7.1.2.2 күрделі емес композицияларды орындай 

алу (қалыпты және тез ырғақта): «Ламбада», 

«Рок-н-ролл», «Макарена»  

7.1.2.3 музыкалық шығарманың бөлімдеріне 

байланысты қимылдарды өзгерте алып, 
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орындау (өлең шумағы, екі-үш бөлімді форма, 

қайырмасы) 

Музыканы 

тыңдау  

  

Музыкалық 

шығармаларды тыңдап, 

анықтау 

 

7.2.2.1 «Театр мен киноның музыкасы» 

тақырыптық цикл бойынша музыкалық 

шығармаларды тыңдап, көңіл-күйін анықтау 

7.2.2.2 оқыған кітаптар мен журналдар 

желісімен музыка мен орындаушы 

музыканттар туралы қысқаша мәлімет 

дайындау 

Қарапайым музыкалық 

аспаптарда ойнату 

арқылы ырғақты 

тыңдап, қабылдап, 

қайталау 

7.2.3.1 қарапайым музыкалық шығармаларды 

вокалды-инструменталды түрде орындау 

Фонетикалық 

және сөйлеу 

тілдік ырғақ 

Сөздік материалды 

түсініп, қабылдау 

7.3.2.1 адамдардың сөйлеу тілін қабылдап, 

сөйлеу этикетті сақтай отырып, сөздік қарым-

қатынасқа түсе білу  

Ырғақты-

интонациялық сөйлеу 

қалпын қабылдап, 

қайталап айту 

7.3.3.1 тыңдаған музыкадан алған әсерге 

байланысты мәнерлеп, белгілі көңіл-күймен 

өлең жолдарын оқи алу (жатқа немесе кітаптан 

оқу);  

Сөз тіркестерін 

синтагмге бөліп, айту 

7.3.4.1 сөз тіркестердің мелодикалық 

құрылымын сақтай алу;  

Өлеңді 

қабылдау және 

орындау  

Ән айту 7.4.2.1 интервалдар арпеджиосын сақтап, 

дауыс ырғағын келтіре отырып, заманауи 

өлеңдерді айта алу  

Өз бетімен музыкалық 

шығармашылық іс-

әрекет жасау 

7.4.3.1 тыңдаған музыкалық шығарманы 

талдап, мінездеме беру  
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